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Resum 

En aquest treball es tractarà de millorar el sistema actual que organitza i distribueix les defenses dels 

Treballs de Fi d’Estudis de l’ETSEIB. El treball proposa un nou sistema que ajudi a distribuir el professorat 

de l’escola en diferents tribunals, i també a organitzar les dates de defensa dels respectius treballs. 

S’exposa una primera anàlisi on s’estudia l’actual mètode de funcionament, en remarca els aspectes que 

cal millorar i en detecta certs desajustos. Aquest sistema actual, que parteix d’uns resultats obtinguts 

amb l’ajuda de l’eina informàtica existent, requereix un cert treball del Director de Treballs Acadèmics 

de l’ETSEIB per arreglar manualment desajustos entre el professorat. 

El sistema proposat en aquest treball es basa en la llei matemàtica de Saint-Laguë, que és utilitzada a 

varis països (entre ells Alemanya, Noruega, Dinamarca, Suècia, etc...) per transformar els vots de les 

eleccions a escons. El treball mostra també una comparativa dels resultats si s’utilitzés, enlloc de la llei 

de Saint-Laguë, la llei d’Hondt, que és la implementada a Espanya en els processos electorals. Un dels 

principals punts en que s’ha basat el disseny de la solució, ha sigut buscar una distribució dels professors 

que fos, dins del possible, el màxim de proporcional a la seva dedicació docent a l’ETSEIB. Intentant, 

doncs, que a un professor que dedica tota la seva jornada laboral a l’ETSEIB, se li atribueixi una càrrega 

de tribunals superior a un professor amb dedicació parcial a l’ETSEIB. 

Per obtenir uns resultats i comprovar que els objectius s’han complert satisfactòriament, s’ha dissenyat 

un codi de Python. Aquest codi consta de dos inputs: el llistat de professors amb la seva informació 

relativa i el llistat de TFE presentats el juny del 2021. Els outputs programats són el llistat de professors 

amb el recompte de places de tribunals i de suplències que haurien de realitzar si es dugués a terme  la 

proposta d’aquest treball i el llistat dels TFE amb els membres de tribunals i suplències corresponents. 

S’exposa una segona anàlisi comparativa dels resultats aplicats amb les dades del quadrimestre de juny 

del 2021 del sistema basat en la llei de Saint-Laguë, del sistema basat en la llei d’Hondt, i els resultats 

que es van obtenir amb el programa informàtic actual. És en aquesta anàlisi comparativa que es conclou 

que els dos sistemes primerament proposats suposen una gran millora en termes d’equitat sobre la 

dedicació del professorat respecte el sistema actual, i també on es decidirà que el de Saint-Laguë és més 

adequat per al cas de l’ETSEIB.  
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Glossari 

CEM: Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica  

CS: Departament de Ciències de la Computació  

DECA. Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental  

DEE: Departament d’Enginyeria Elèctrica  

DEGD: Departament d’Enginyeria Gràfica i de Disseny  

EEES: Espai europeu d’educació superior 

EEL: Departament d’Enginyeria Electrònica  

EIO: Departament d’Estadística i Investigació Operativa  

EM: Departament d’Enginyeria Mecànica  

EPC: Departament d’Enginyeria de Projectes i Construcció  

EQ: Departament d’Enginyeria Química  

ESAII: Departament d’Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial  

ETSEIB: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona 

FIS: Departament de Física  

INTE: Institut de Tècniques Energètiques  

MAT: Departament de Matemàtiques  

MF: Departament de Mecànica de Fluids  

MMT: Departament de Màquines i Motors Tèrmics  

OE: Departament d’Organització d’Empreses  

RMEE: Departament de Resistència de Materials i Estructures a l’Enginyeria  

TFE: Treball de fi d’estudis (engloba tant TFG com TFM) 

TFG: Treball de fi de Grau 

TFM: Treball de fi de Màster 

UPC: Universitat Politècnica de Catalunya 

UB: Universitat de Barcelona 

 

 

Al llarg del text utilitzem sovint la forma masculina en un sentit neutre i genèric per no dificultar-
ne la lectura. Així, professor, president, secretari, etc... es refereixen a persones d’ambdós 
sexes indistintament. 
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1. Introducció 

En aquest treball es plantejarà una alternativa a l’actual sistema de gestió de selecció de 

tribunals i data de defensa dels Treballs de Fi de Grau (TFG) i Treballs de Fi de Màster (TFM) 

de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB). S’analitzarà el 

sistema actual, quins problemes comporta i, a partir d’aquí, es buscarà una solució que 

satisfaci tots els actors que intervenen en les defenses d’aquests treballs.  

1.1. Origen del projecte 

A la fase final del pla d’estudis dels graus i màsters oficials o universitaris de les universitats 

espanyoles hi ha un número de crèdits que corresponen al TFG i TFM respectivament. 

Aquests treballs, també anomenats projecte o tesis de final d’estudis (TFE), es configuren com 

una assignatura obligatòria i van acompanyats de la seva defensa oral. En el cas de la UPC 

aquesta defensa oral per part de l’estudiant és obligatòria en tots els casos i s’ha de realitzar 

davant d’un tribunal que l’escolta i la qualifica. L’ETSEIB té una normativa actual que organitza 

els tribunals en grups de 3 professors i adjudica també 2 suplents per a cada TFE. D’aquesta 

manera pretén assegurar que hi hagi un mínim de 3 persones al tribunal. 

Cada curs, tant al quadrimestre de tardor com al de primavera, centenars d’alumnes de 

diferents graus i màsters defensen el seu TFG o TFM a l’ETSEIB. De la mateixa manera, 

doncs, centenars de professors formen part de varis tribunals any rere any. Aquesta sol ser 

una etapa carregada de feina i d’estrès, tant per a alumnes com professors, però amb la 

diferència que el professorat passa per aquesta situació de manera reiterada cada 

quadrimestre.  

Actualment, amb el vigent sistema de selecció de tribunal i de data de defensa del treball (que 

més endavant es detallarà), els professors acaben formant part de varis tribunals diferents. El 

problema, i aquí hi ha l’origen del projecte, és que tant pot haver-hi professors que formin part 

de 5 tribunals, com pot haver-n’hi que formin part de 15 tribunals. A més, per a cada TFE s’ha 

de concretar, sense coordinar-ho amb la resta de TFE, una data de defensa entre els 

membres del tribunal, el tutor i l’alumne. Així doncs, cada professor podria arribar a mantenir 

15 converses paral·leles agendant diferents defenses de TFE amb una cinquantena de 

persones. A més a més, segurament a causa de problemes de temps, coordinació i 

comunicació, en massa ocasions el tribunal l’acaben formant només dues persones. 
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1.2. Motivació  

La defensa dels TFG i TFM a l’ETSEIB implica a una gran quantitat de persones i ocupa molt 

temps. És en part per això, que aquest projecte tracta de buscar una solució a un problema 

real i actual sobre el sistema de selecció de tribunal i data de defensa de Treballs Finals 

d'Estudis a l'ETSEIB.  

Uns 600 estudiants defensen anualment el seu TFE a l’ETSEIB (300 alumnes cada 

quadrimestre). Aquests estudiants estan en la seva última fase del grau o màster universitari, 

segurament a punt d’obrir les portes a una nova etapa enfocada a la vida laboral. Els alumnes 

suporten una gran carrega de treball que han acumulat durant la carrera i estan en un període 

ple d’estrès i segurament nervis realitzant l’esforç final.  

De la mateixa manera que centenars d’alumnes presenten el seu TFE, centenars de 

professors han de participar en els tribunals d’aquestes defenses. Per als professors suposa  

2 o 3 setmanes cada quadrimestre amb afectacions en la seva agenda i una càrrega de feina 

superior a l’habitual durant el curs, ja que hauran d’assistir a vàries defenses, llegir vàries 

memòries, avaluar els projectes, etc... Això s’afegeix a la feina que hauran fet durant el curs, 

si és que han estat directors d’algun d’aquests projectes (normalment de més d’un, com es 

podrà veure més endavant quan analitzem la situació actual). 

Davant d’aquesta situació, és de rellevant importància que l’organització de defenses de TFE 

en general sigui el màxim d’eficient possible. És per això que pal·liar o resoldre un problema 

actual amb el sistema de selecció de tribunal i data de defensa de Treballs Finals d'Estudis a 

l'ETSEIB, evitar dificultats de gestió i de temps als professors i estudiants, i optimitzar el procés 

al màxim pot suposar una aportació per a la nostra escola.  

1.3. Objectius  

El principal objectiu d’aquest projecte és proposar una solució que faciliti la gestió de selecció 

de tribunals i data de defensa dels TFE de l’ETSEIB. Aquesta solució alternativa haurà de 

suposar una millora sobretot per al professorat i haurà de resoldre problemes que es donen 

amb la gestió actual. Hi ha dos àmbits essencials i necessaris per a que la proposta sigui 

efectiva. Per una banda, tots i cadascun dels TFE hauran de tenir un tribunal adjudicat amb 

els membres necessaris i adients amb la temàtica del treball. Per una altra banda, s’haurà de 

facilitar la decisió de data de defensa. 
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Perquè el projecte sigui satisfactori, la solució proposada haurà de complir una sèrie de 

requeriments. La proposta haurà de ser: 

• Eficient: que no suposi una pèrdua de temps ni de recursos.  

• De fàcil gestió tant per al professorat, l’alumnat, i també per l’equip que s’encarrega 

de la gestió de defenses de TFEs. 

• Sostenible: amb una base sòlida preparada per ser sostenible al llarg dels cursos 

sense tenir un cicle de vida limitat. 

• Acceptada per tots els col·lectius involucrats en les defenses de TFEs.  

• Equitatiu: que a tot el professorat que està en unes mateixes condicions (departament, 

ràtio de dedicació a l’ETSEIB,...) li pertoqui una càrrega equivalent de tribunals. 

• Just: tant per als professors que formen part de tribunals, com per als estudiants que 

són avaluats per aquests. 

Tot i que en els següents apartats es comentarà i la informació apareixerà més 

contextualitzada, per proposar un mètode que distribueixi el professorat en tribunals es 

necessita un criteri que ajudi decidir. A cada professor se li pot assignar un nombre de tribunals, 

però s’haurà de decidir quin serà el criteri base per distribuir-los. Aquest criteri podria ser: la 

força docent del departament, l’antiguitat del professor a l’ETSEIB, el nombre de TFE que 

dirigeix, etc... Com es podrà veure més endavant, el criteri que s’ha seleccionat per basar la 

nostra solució, i que per tant serà un gran objectiu a assolir és: proporcionalitat amb la 

dedicació docent que el professor dedica a l’ETSEIB. 

1.4. Abast  

La idea principal és que l’alternativa proposada amb aquest projecte abasti tots els TFG i TFM 

de tots els graus i màsters oficials que s’imparteixen a l’ETSEIB; per tant se n’exclouran els 

màsters propis. A més a més, de les tres modalitats de TFE existents a l’ETSEIB explicades 

a Normativa ETSEIB/UPC, el projecte tant sols tindrà en compte les modalitats A i B. És a dir, 

aquells TFE que es presenten a una universitat estrangera no entren dins l’abast d’aquest 

projecte, però sí que es tindran en compte els TFE presentats a l’ETSEIB d’estudiants 

estrangers que estan cursant un programa de mobilitat. El llistat de graus i màsters que es 

tindran en compte es mostren a la Taula 1. Per fer-nos una idea del nombre de TFE que 

tractarem, s’ha fet un recompte del número de treballs de cada grau o màster que es van 

presentar el curs 2020-2021 a l’ETSEIB: 
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TÍTOL Q1 Q2 

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials (GETI): 153 256 

Màster Universitari en Enginyeria Industrial (MUEI) 70 161 

Màster universitari en Automàtica i Robòtica (MAR) 2 15 

Màster universitari en Automàtica i Robòtica (MAUTO) 3 4 

Màster Universitari en Enginyeria Nuclear (MNUC-
EMINE) 

3 4 

Màster Universitari en Enginyeria de l'Energia (MUEE) 5 48 

Màster Universitari en Enginyeria d'Organització (MUEO) 1 15 

Màster Universitari en Cadena de Subministrament, 
Transport i Mobilitat (SCTM) 

2 14 

Doble màster: Màster Universitari en Enginyeria Industrial 
i Màster universitari en Automàtica i Robòtica (MUEI-
MAR) 

4 8 

Doble màster: Màster Universitari en Enginyeria Industrial 
i Màster universitari en Automàtica i Robòtica (MUEI-
MAUTO) 

2 2 

Doble màster: Màster Universitari en Enginyeria Industrial 
i Màster Universitari en Enginyeria Nuclear (MUEI-MNUC) 

0 1 

Doble màster: Màster Universitari en Enginyeria Industrial 
i Màster Universitari en Enginyeria de l'Energia (MUEI-
MUEE) 

10 3 

Doble màster: Màster Universitari en Enginyeria Industrial 
i Màster Universitari en Enginyeria d'Organització (MUEI-
MUEO) 

8 3 

Mobilitat 6 9 

TOTAL TFE PRESENTATS: 269 557 

Taula 1: Llistat de graus i màsters universitaris amb el recompte de TFE corresponents per 

al curs 2020-2021 
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L’estudi de la solució es basarà en l’històric de dades acadèmiques i analitzant el programa 

actual de l’ETSEIB. Així doncs, des d’un principi la solució serà aplicable a l’ETSEIB. Tot i així, 

si s’arriba a implementar i resulta exitós, no s’hauria de descartar una implementació de la 

solució o bé una adaptació per a altres escoles i facultats de la UPC.  

És important remarcar que l’alternativa proposada en aquest treball serà una solució teòrica 

que suposarà una primera fase de projecte. És a dir, requerirà una segona fase per ser 

implementada. La proposta d’un nou model o procés de distribució de tribunal i data de 

defensa quedarà definit i servirà com a base fonamental per un futur projecte d’implementació, 

ja que farà falta la redacció, discussió i aprovació de noves normatives acadèmiques, el 

desenvolupament d’un software, un procés de difusió de la informació entre els estudiants i el 

professorat, etc. 
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2. Normativa aplicable als TFG i TFM 

Per proposar una solució organitzativa que té conseqüències acadèmiques tant entre 

l’alumnat com al professorat, és imprescindible conèixer el marc normatiu del TFG i del TFM. 

Ens hem de referir necessàriament al Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el 

que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de 

aseguramiento de su calidad, que es modificació del Real Decreto 1393/2007 que va introduir 

els Treballs de Fi de Grau i de Màster en els nous títols universitaris derivats de l’Espai 

Europeu d’Educació Superior (EEES). No obstant, la regulació pràctica i específica dels TFG 

i TFM es desenvolupa en la normativa pròpia de cada universitat. 

2.1. Reial decret 822/2021, modificació de 1393/2007  

El Reial Decret 822/2021, del 28 de setembre, pel que s’estableix l’organització de les 

ensenyances universitàries i del procediment d’assegurament de la qualitat, regula directrius, 

condicions i procediments de verificació i acreditació dels plans d’estudis dels títols 

universitaris oficials de grau i de postgrau. 

Aquest Reial Decret especifica l’obligatorietat del TFG en els graus universitaris (art. 14.2 i 

14.6), i en detalla que hi haurà d’haver una elaboració i també una defensa. El pla d’estudis 

dels graus universitaris hauran de preveure un TFG “de un mínimo de 6 créditos para todos 

los títulos, y un máximo de 24 créditos para los títulos de 240 créditos, de 30 créditos en los 

títulos de 300 créditos y de 36 créditos en los títulos de 360 créditos. Deberá desarrollarse en 

la fase final del plan de estudios, siguiendo los criterios que cada universidad o centro 

establezca” (art. 14.6). 

Però allò que més interessa al propòsit del treball, és l’afirmació de que “los trabajos de fin de 

Grado deberán ser defendidos en un acto público, siguiendo la normativa que a tal efecto 

establezca el centro o en su caso la universidad” (art. 14.6). No especifica res més sobre la 

defensa del treball i remet als centres o les Universitats, que resoldran si la defensa pública 

es fa davant d’un tribunal, o només del director, etc.  

El mateix Reial Decret, regula pràcticament el mateix per als TFM: “Todos los planes de 

estudios de Máster Universitario incluirán un trabajo de fin de Máster, que podrá contar con 

un mínimo de 6 créditos ECTS y un máximo de 30, cuya finalidad es la de comprobar el nivel 

de dominio de los conocimientos, competencias y habilidades que ha alcanzado el o la 

estudiante, y cuya superación es requisito imprescindible para obtener el título oficial. Los 
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trabajos de fin de Máster deberán ser defendidos en un acto público, siguiendo la normativa 

que a tal efecto establezca el centro o en su caso la universidad” (art. 17.4). [1] 

2.2. Normativa ETSEIB/UPC 

La UPC no té una normativa general reguladora dels TFG i TFM per a tots els seus centres. 

Remet a les normatives que cada escola o centre aprovi per al seu cas. 

2.2.1. Normativa de treballs de fi de grau 

La Normativa de Treballs de Fi de Grau de l’ETSEIB fou aprovada per la Junta d’Escola de 

l’ETSEIB del 12/12/2019. En el preàmbul ja es resolen alguns aspectes que no es concretaven 

en el Reial Decret vigent aleshores. En el cas de l’ETSEIB, s’especifica que “la presentació i 

defensa es realitzarà davant d'un tribunal universitari”. Aquesta normativa esta seguida 

d’altres punts com són el registre del TFG, la matricula del TFG, la direcció, el tribunal, la 

defensa i altres aspectes relacionats amb l’organització i realització del TFG. 

Un dels primers punts fa referència a Modalitats de realització del TFG. Existeixen tres 

modalitats diferents per a realitzar aquest projecte, i quan els estudiants registren el seu treball, 

han d’indicar de quina modalitat es tracta. A la següent Figura 1 es mostren de manera visual 

les tres modalitats possibles: 
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Figura 1: Modalitats de TFEs de l’ETSEIB 

En l’apartat Designació del tribunal s’explica com han d’estar formats els tribunals:  

“Els tribunals dels TFGs estaran formats per tres membres. En el cas que el TFG estigui dirigit 

per un PDI adscrit a l'ETSEIB, el tribunal estarà format pel mateix director i dos membres del 

PDI adscrit a l'Escola. Altrament, serà el ponent del TFG qui també formarà part del tribunal. 

Un d'aquests dos membres estarà vinculat al departament del director o ponent del TFG i 

actuarà com a president del tribunal. L'altre membre no estarà vinculat al departament. Es 

nomenaran també dos membres suplents un dels quals serà del mateix departament que el 

director o ponent i el tercer estarà vinculat a un altre departament. El tribunal serà nomenat 

per un sotsdirector responsable de l'àrea acadèmica o la persona en qui delegui. L'Àrea 

Acadèmica comunicarà la composició dels tribunals i els TFGs assignats a cadascun”. 

A la Figura 2 es mostra un esquema resum de les especificacions de personal que haurà de 

complir un tribunal de TFG a l’ETSIEB. 

MODALITAT A

Sota la direcció d’un membre del PDI adscrit a l’ETSEIB 
realitzant la presentació i defensa a l’Escola

MODALITAT B

- Sota la direcció d’una persona amb titulació superior (nacional 
o estrangera) externa a l’ETSEIB 

- Realitzarà igualment una presentació i defensa a l’Escola. 

- Cal un ponent (PDI adscrit al centre), que es responsabilitzarà 
d’assessorar l’estudiant.

MODALITAT C

- Sota la direcció d’una persona amb titulació superior 
(nacional o estrangera) externa a l’ETSEIB

- Defensa en una universitat o centre de recerca amb el qual hi 
hagi establert un conveni que inclogui el TFG. 

- L’estudiant o estudianta haurà de seguir les normes referides 
a la direcció i presentació corresponents a la universitat de 
destí. 

- L’Escola reconeix la qualificació obtinguda
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Figura 2: Membres dels tribunals dels TFG segons la normativa actual 

En la secció Presentació i defensa, entre altres aspectes, s’aclareix que la presentació del 

TFG serà, com ja hem dit, davant d’un tribunal, i pública: 

“La presentació i defensa del TFG davant del tribunal és pública i consisteix en dues fases: 

l'exposició per part de l'estudiant o estudiants d'un resum del contingut del TFG, en un temps 

que el president del tribunal fixa, que farà saber prèviament, i la defensa en la qual els 

estudiants responen les preguntes que el tribunal creu pertinents sobre el contingut i la 

realització del TFG.” [2] 

2.2.2. Normativa de Treballs de fi de Màster  

En la mateixa Junta de l’Escola de l’ETSEIB del 12/12/2019 va ser aprovada la Normativa de 

Treballs de Fi de Màster. 

La normativa és molt semblant a la Normativa de Treballs de Fi de Grau explicada 

anteriorment. De fet, en un dels primers punts, Modalitats de realització del TFM, s’explica la 

mateixa classificació que es fa amb els TFG.  

El punt més rellevant de la normativa és Designació del tribunal: 

“Els tribunals dels TFM estaran formats per tres membres del PDI de l'Escola, un dels quals 

exercirà de president. El president del tribunal serà nomenat entre els membres del 

professorat vinculats al departament del director o ponent del TFM, a més es nomenarà un 

vocal del mateix departament i un tercer vocal no vinculat a aquest departament. 

Es nomenaran també dos membres suplents un dels quals serà del mateix departament que 

el director o ponent i l'altre estarà vinculat a un altre departament. El tribunal serà nomenat pel 
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Vocal 1 = director 
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coordinador del màster o pel sotsdirector responsable. L'Àrea Acadèmica comunica la 

composició dels tribunals i els TFM assignats a cada un”. 

L’esquema resum respectiu als membres dels tribunals dels TFM correspon a la següent 

Figura 3. 

 

Figura 3: Membres dels tribunals dels TFM segons la normativa actual 

En aquest aspecte la principal diferencia entre els tribunals de TFG i els de TFM és la 

participació del director/a del projecte en el tribunal. En els TFG el director/a serà un vocal, 

mentre que en els TFM no formarà part del tribunal. [3] 
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3. Actual sistema de selecció de tribunal i data de 

defensa de TFE a l’ETSEIB 

Abans de començar a plantejar la proposta de solució, cal entendre el funcionament actual. 

En una primera secció es descriu l’actual sistema de selecció de tribunal i data de defensa de 

TFE a l’ETSEIB, i en un segona secció n’analitzaran dades d’anteriors convocatòries, que 

ajuden a posar-se en context i serveixen també per identificar aspectes a millorar.  

3.1. Descripció del funcionament 

El Sotsdirector de Treballs Acadèmics i Pràctiques de l’ETSEIB (actualment té aquest càrrec 

el professor Jordi Bou) és qui s’encarrega de la gestió de distribució de tribunals per als TFE 

de l’ETSEIB. Amb l’ajuda d’una eina informàtica desenvolupada pels Serveis TIC de l’ETSEIB, 

distribueix i informa a cada professor dels tribunals que haurà de formar part.  

Quan un alumne registra el seu projecte a través de l’e-secretaria, se li demana la següent 

informació per disposar d’una sèrie de dades: 

• Modalitat del projecte (segons les explicades a la normativa de la UPC: A, B o C) 

• Títol del treball 

• Breu descripció 

• Director/a o vocal (segons la modalitat) 

• Departament (ha de ser el mateix departament al qual pertany el director o vocal)  

A més a més, de manera automàtica també s’enregistra: 

• Tipus de TFE (TFG o TFM) 

• Nom del grau o màster universitari corresponent 

Per una altra banda, l’aplicació informàtica que utilitza l’ETSEIB té una base de dades que 

inclou informació del professorat. Aquestes dades són, entre d’altres: 

• Departament 

• Un índex relatiu a la jornada que el professor dedica a l’ETSEIB. Aquest ràtio està 

expressat amb un tant per u. O sigui, si un professor treballa tota la jornada completa 

a l’ETSEIB, disposa d’un 1. En canvi, si un professor fa només mitja jornada, tindrà un 

0,5.  

• Nombre de tribunals dels que ha format part els darrers 3 anys 

• Si el professor domina l’anglès o no 
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A més a més d’aquesta informació, el Sotsdirector de Treballs Acadèmics i Pràctiques ha 

d’inserir manualment per a cada projecte l’idioma en que està redactat (català, castellà o 

anglès) i un departament afí al departament del director (que decideix ell mateix segons el seu 

criteri atenent al contingut del treball). Amb tota aquesta informació, comença amb la 

distribució dels professors per als diferents tribunals necessaris. 

Amb l’ajuda de l’aplicació informàtica es comencen a distribuir els professors seguint les 

especificacions que s’han determinat al subapartat anterior 2.2. Normativa ETSEIB/UPC. El 

sistema actual que utilitza l’ETSEIB va adjudicant professors als tribunals necessaris tenint en 

compte el nombre de tribunals de que ha format part els darrers tres anys. O sigui, primer 

adjudica als professors amb menys tribunals previs acumulats. Amb aquest criteri, s’origina 

una situació singular amb els professors nous de l’ETSEIB. Quan aquests comencen, 

parteixen d’un total de 0 tribunals acumulats. D’aquesta manera, el més probable és que se’ls 

assignin automàticament un nombre més elevat de tribunals comparat amb altres professors 

amb més anys a l’ETSEIB.  

A més a més, també es té en compte, però no com a principal prioritat, la ràtio de treball que 

cada professor dedica a l’ETSEIB. Amb això, es procura que els professors que tenen una 

ràtio inferior a 1 hagin de participar a un nombre de tribunals inferior respecte dels professors 

que dediquen tota la jornada completa a l’ETSEIB.  

Cada any hi ha certs desajustos que provoquen que la càrrega de feina dels professors no 

sigui del tot equitativa. El Sotsdirector de Treballs Acadèmics i Pràctiques de l’ETSEIB ens 

assegura que rep queixes de professors que han de formar part d’un nombre de tribunals 

superior al que tocaria. Ell mateix ha de fer vàries correccions manualment intentant solucionar 

els problemes que sorgeixen.  

Pel que fa a l’assignació de data de defensa, com ja s’ha comentat anteriorment, no hi ha cap 

procediment específic automatitzat. És el president del tribunal qui, de manera manual, 

s’haurà d’encarregar de contactar amb la resta de membres del tribunal i també amb 

l’estudiant per fixar una data. Hi ha hagut casos que trobar una data compatible per tots els 

membres del tribunal ha estat impossible i a la defensa del TFG hi han assistit tan sols 2 

membres del tribunal. 
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3.2. Dades quantitatives de l’actual sistema 

A l’apartat anterior 1.4. Abast  hi ha un recompte de TFE presentats el darrer curs 2020-2021 

que permet fer-se una idea del nombre de treballs presentats i tribunals a tractar. Seguidament, 

per concretar més el context de manera quantitativa, es farà una breu anàlisi estadística amb 

les dades que se’ns han facilitat de les darreres quatre convocatòries de TFE (cursos 2019-

2020 i 2020-2021) i també del llistat de Personal Docent i Investigador (PDI). 

En primer lloc, es farà un recompte de professors, de treballs i membres de tribunals per veure 

quina seria la manera més matemàtica i estricta de distribuir els professors: 

La mitjana del nombre de TFE presentats cada quadrimestre és 429. Si es té en compte que 

cada TFE requereix 3 membres de tribunal i 2 membres de suplents, vol dir que de mitjana es 

necessitarien: 

→ 1.287 membres de tribunal (entre presidents i vocals) 

→ 858 suplents 

Això voldria dir que farien falta 2.145 membres de PDI per cobrir totes aquestes places si no 

es fessin repeticions de professors. Com és d’esperar, l’ETSEIB no compta amb tant 

professorat; els professors disponibles són 400. De tal manera que, fent senzills càlculs, s’obté 

que cada professor hauria de ser (càlculs arrodonits a la unitat): 

→ Membre de 3 tribunals  

→ Suplent de 2 tribunals  

En aquest darrer càlcul no s’ha tingut en compte l’índex de dedicació a l’ETSEIB de cada 

professor. Si ho tenim en compte, sumem 226,3 membres “complets” disposats a ser 

membres o suplents de tribunals. Això vol dir que cada professor que dedica la seva jornada 

completa a l’ETSEIB hauria de ser (un altre cop, càlculs arrodonits a la unitat): 

→ Membre de 6 tribunals 

→ Suplent de 4 tribunals 

Per tant, aquells professors que tenen un índex menor a 1 (no dediquen tota la jornada 

completa a l’ETSEIB) haurien de multiplicar el seu tant per u pel nombre de tribunals o suplents 

que s’acaben d’indicar. 

Dur a la pràctica aquest càlcul tant estricte seria impossible per dos motius diferents: a un 

professor no se li pot assignar un nombre no-enter de tribunals, i la restricció referent als  

departaments que han de formar part cada membre d’un tribunal impedeix aquesta distribució 

tan proporcional. Per anar bé, la distribució departamental dels membres PDI s’hauria 
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d’assemblar a la distribució departamental dels TFE, i així es podria aconseguir d’una manera 

estricta una igualtat entre membres PDI. Un altre cop, amb l’ajuda de les dades de les darreres 

convocatòries, s’han analitzat les distribucions dels membres PDI i els TFE registrats.  

Els departaments en que es distribueixen els membres PDI (i també els TFE) de l’ETSEIB 

són: 

• Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica (CEM) 

• Ciències de la Computació (CS) 

• Enginyeria Civil i Ambiental (DECA) 

• Enginyeria Elèctrica (DEE) 

• Enginyeria Gràfica i de Disseny (DEGD) 

• Enginyeria Electrònica (EEL) 

• Estadística i Investigació Operativa (EIO) 

• Enginyeria Mecànica (EM) 

• Enginyeria de Projectes i Construcció (EPC) 

• Enginyeria Química (EQ) 

• Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial (ESAII) 

• Física (FIS) 

• Institut de Tècniques Energètiques (INTE) 

• Matemàtiques (MAT) 

• Mecànica de Fluids (MF) 

• Màquines i Motors Tèrmics (MMT) 

• Organització d’Empreses (OE) 

• English Purposes (PE)  

• Resistència de Materials i Estructures a l’Enginyeria (RMEE) 

• Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC) 

A la Figura 4  i a la Figura 5 es mostra la disposició dels membres PDI de l’ETSEIB en els 

seus corresponents departaments. En el primer gràfic es compara el nombre de professors 

de cada departament amb el nombre de dedicacions completes. En el segon gràfic, en canvi, 

es pot apreciar quin percentatge representa cada departament (tant el nombre de professors 

com el nombre de dedicacions docents completes). La Figura 4 permet veure que alguns 

departaments formats per molts professors, realment tenen una suma total de dedicacions 

completes més baixa. Es pot observar que el departament amb més professors és el 

departament d’Organització d’Empreses amb 60 membres PDI (que representa un 15% dels 

professors de tota l’Escola), però en canvi només sumen 22,3 dedicacions completes (9,8% 

de la força docent de l’Escola). Per contra, el departament amb més força docent és el 

departament de Matemàtiques, que suma un total de 29,1 dedicacions completes (12,8% de 

la força docent del centre) amb només 32 PDI (8% del PDI de l’Escola). 
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Figura 4: Membres PDI i força docent dels departaments de l’ETSEIB 

 

Figura 5: Distribució departamental (%) dels membres PDI i de les dedicacions docents a 

l’ETSEIB 
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En canvi, analitzant la distribució de departaments dels TFE de les quatre convocatòries 

anteriors (des de gener 2020 fins a juny 2021) s’obté el gràfic de la Figura 6. Els departaments 

més demandats per fer TFE (i que per tant requereixen més professors per formar part de 

tribunals) són el departament d’Enginyeria Elèctrica (16% de peticions), el departament 

d’Organització d’Empreses (14,3%) i el departament d’Enginyeria de Projectes de Construcció 

(11,5%).  

  

Figura 6: Distribució departamental dels TFE de les darreres quatre convocatòries 

En la Figura 7 es pot veure en un mateix gràfic la distribució departamental en forma de 

percentatges dels TFE presentats i de les càrregues docents dels professors. Com ja s’ha 

comentat, interessaria que aquestes dues distribucions estiguessin ajustades per cada 

departament perquè així facilitaria aconseguir l’equitat entre professors de diferents 

departaments. 
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Figura 7: Comparació de la distribució departamental entre la força docent i els TFE 

A primera vista es pot comprovar que no tots els departaments que tenen una demanda més 

elevada per realitzar TFE coincideixen amb els departaments amb més força docent. Per 

comprovar-ho s’ha calculat una ràtio que divideix el % de TFE de cada departament amb el % 

de dedicació docent corresponent. Així es podran detectar aquells departaments que 

disposen d’una ràtio menor a 1 (que significa que disposen de més força docent que de 

treballs) i els departaments amb ràtio major que 1 (tenen una sobrecàrrega de TFE comparat 

amb la dedicació docent del departament). El més convenient seria que tots els departaments 

arribessin a tenir una ràtio igual a 1, així els departaments tindrien un nivell de feina (càrrega 

docent) equivalent a la seva força docent. 

A la Figura 8 es mostra aquesta ràtio de cada departament, ordenant-los de major a menor, 

mostrat, al principi, aquells departaments que haurien de rebaixar la càrrega de TFE per 

aconseguir una distribució més equitativa.  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

%

Departaments

Força docent TFE



Pàg. 30  Memòria 

 

 

Figura 8: TFE / dedicació docent segons el departament 

Com es pot observar, tant sols 3 o 4 departaments tenen una ràtio propera a 1. Tota la resta 

tenen un desajust entre la proporció de TFE i la dedicació docent. Els tres departaments amb 

més sobrecàrrega de TFE són: EPC, DEE i RMEE. Per altra banda, els departaments amb 

més dèficit de càrrega de TFE són: MAT, DECA i FIS. 

Aquest fet, i també l’esmentada restricció explicada a l’apartat  2.2. Normativa ETSEIB/UPC, 

que força a composar els tribunals dels TFE amb membres del professorat que siguin del 

mateix departament que el TFE, és una de les principals raons per les quals el nombre de 

tribunals que en forma part cada professor/a és desigual entre professors de diferents 

departaments. Aquest serà un punt que anirem tenint en compte al llarg del treball i que fins i 

tot veurem que impedirà aconseguir una distribució proporcional com la que es busca.  
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4. Metodologia 

Per dissenyar la proposta relativa a la selecció de membres de tribunals ha calgut determinar, 

en varies ocasions, algun criteri previ que fos crucial per encarar la proposta.  

Com es detallarà a continuació, per la distribució de membres de tribunals existeix el problema 

de la distribució proporcional entera. Aquest problema s’ha afrontat actuant per analogia de la 

resolució d’altres situacions que es troben amb el mateix problema, adaptant-ho sempre al 

cas d’estudi.  

4.1. Plantejament de criteris metodològics previs relatius a la 

formació de tribunals 

En el darrer apartat 3.2 Dades quantitatives de l’actual sistema s’ha analitzat la càrrega i la 

força docent dels diferents departaments i s’ha comparat amb la distribució de TFEs dirigits 

per personal d’aquests departaments. S’ha conclòs que en aquesta relació hi ha un clar 

desajust. És per això que en aquestes condicions, i seguint l’actual model que disposa que 

els membres del tribunal han de ser del mateix departament que el director del treball (o com 

a molt un membre pot ser d’un departament afí), només es podrà aconseguir una equitat entre 

professors del mateix departament, però no interdepartamental, ja que els professors dels 

departaments en que es dirigeixen més TFE hauran de formar més tribunals que els 

professors d’altres departaments. 

Per a solucionar aquest desajust i complir un dels principals objectius del treball, que pretén 

aconseguir una distribució equitativa de la càrrega que implica formar part de tribunals TFE 

entre tot el professorat de l’ETSEIB independentment del departament, s’han considerat tres 

opcions: 

a) Controlar l’oferta/demanda de temàtiques de TFE. S’obligaria els departaments a 

oferir un nombre indicat (proporcional a la força docent del departament) de “línies 

temàtiques” de TFE. No caldria que proposessin uns temes  concrets, sinó unes línies 

temàtiques. Els estudiants quan es matriculin hauran d’escollir entre les possibles 

línies temàtiques i decidiran un tema concret amb el director que ha proposat cada 

línia temàtica. Amb això s’aconseguiria que a cada departament es presentessin un 

nombre de TFE proporcional a la força docent disponible del departament. 

 

Aquesta solució ha sigut considerada, però s’ha descartat  per ara perquè s’ha entès 

que no seria del tot satisfactòria per als estudiants. Tant el TFG com el TFM, com bé 

diu el seu nom, són treballs de fi d’estudis, on l’estudiant està acabant el grau o el 

màster universitari i està encarant la seva carrera laboral. En aquest últim període 
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d’estudis l’estudiant està decidint la seva branca d’especialització, i realitzar el TFG o 

el TFM és una gran oportunitat per agafar experiència i formació dins l’àmbit d’interès 

de l’estudiant. Si es duu a terme aquesta alternativa, s’estaria limitant a alguns 

estudiants la temàtica del seu TFE i els s’estarà obligant a elegir-ne una altra que no 

sigui la seva prioritat.  

 

b) Establir que un dels membres del tribunal sigui d’un departament afí (continuar amb la 

restricció actual). Tot i que en principi sembla una bona solució, permetre que un 

membre sigui d’un departament afí no assegura solucionar el problema en que ens 

trobem de desproporcionalitat de càrrega entre departaments. És cert que en alguns 

casos pot ajudar, però en alguns casos encara pot agreujar més el desajust de càrrega 

dels diferents departaments. Per veure-ho més clar, cal fixar-se en un possible 

escenari: es necessita un tribunal per a un TFE d’un departament amb més proporció 

de càrregues docents que de treballs (si busquem un exemple en la Figura 7, podria 

ser el departament de Matemàtiques), i el departament afí que s’ha definit per aquest 

TFE resulta ser un departament amb sobrecàrrega de TFE comparat amb la força de 

personal PDI (l’exemple corresponent de la Figura 7 podria ser el departament 

d’Energia Elèctrica). En aquest cas, s’estarà donant encara més places de tribunals a 

un departament que ja en té més del compte considerant la seva força docent, i 

s’estaran traient a un departament que està en dèficit de tribunals (comparant-ho amb 

la seva suma de força docent). 

 

Amb aquest exemple, doncs, es pot comprovar que aquesta solució no és vàlida per 

assegurar l’objectiu d’aconseguir una distribució equitativa entre els membres dels 

diferents departaments de l’ETSEIB. 

 

c) La tercera proposta, i la considerada vàlida, tracta d’establir que un membre del 

tribunal i un membre suplent puguin ser de qualsevol altre departament diferent del 

director (sense que aquest altre departament hagi de ser necessàriament d’un 

departament afí). D’aquesta manera s’intentarà, dins del possible, igualar la càrrega 

entre departaments ajustant-la amb aquests dos membres que ens proporcionaran 

versatilitat.  

 

Aquesta solució, apart de solucionar el problema de la desigualtat de càrrega entre 

professors de diferents departaments, aporta alguns aspectes positius a l’avaluació de 

treballs de fi de grau de l’escola. 
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És cert que convé que els membres dels tribunals estiguin formats i siguin experts en 

la temàtica del treball en qüestió, però si un tercer membre és d’un departament extern 

no suposaria cap inconvenient des d’un punt de vista acadèmic ni científic. És més, 

aquest membre asseguraria que la presentació del TFE estigui explicada de forma 

correcta, és a dir, que no faci falta ser un expert del tema per poder comprendre el 

treball que presenta l’estudiant. També podria fixar-se en els aspectes més formals i 

estrictes de la presentació de treballs. Per altra banda, no cal oblidar que tots els 

professors de l’ETSEIB són personal titulat i format, de manera que, no per no ser del 

departament exacte corresponent al TFG voldria dir que no son capaços de seguir la 

línia del treball. 

 

A més a més, i no és un argument menor, amb aquesta proposta assegurem afavorir 

i potenciar la transversalitat i la pluridisciplinarietat del treball, que sovint són 

considerades essencials en el món professional, científic i tecnològic actuals. Tot i que 

quan es registra un nou treball s’assigna a un departament, no vol dir que aquest 

treball tracti única i exclusivament la línia de treball d’aquest departament. La realitat 

laboral sembla indicar que cada vegada més en tots els projectes hi ha una 

transversalitat que implica diferents temes i sectors dins qualsevol empresa o 

organització. És per això que es considera convenient no limitar els tres membres del 

tribunal a ser del mateix departament.  

De manera paral·lela al desenvolupament de  la proposta, s’ha fet una petita prospecció, 

sense cap ànim d’exhaustivitat, sobre com resolien aquest tema altres facultats i universitats. 

Així, per exemple, a varies facultats de la Universitat de Barcelona (entre d’altres Economia i 

Empresa, Dret,...) només es defensen oralment davant d’un tribunal els TFG que han sigut 

avaluats pel tutor amb una nota mínima determinada. Això disminueix notablement el nombre 

de tribunals necessaris i no requereix cap eina informàtica de suport. Altres ensenyaments, 

com són els de Matemàtiques i Estadística de la UPC, Ciències Polítiques i de l’Administració 

de la UB,... ja parteixen d’un nombre moderat de TFE a defensar i per tant tampoc es troben 

en la situació de l’ETSEIB. Finalment, la Facultat d’Informàtica de la UPC si que aplica un 

algoritme per a organitzar la distribució de professors de tribunals. 

Un cop aclarit aquest aspecte, caldrà identificar com calcular el nombre de tribunals dels quals 

hauria de formar part cada professor, o, vist des d’una altra perspectiva, quins professors 

formarien part dels tribunals de TFE. Cal tenir en compte que el criteri prioritari que s’ha 

considerat ha sigut l’equitat de participació en tribunals dels professors de l’ETSEIB, 

independentment del departament del que formin part. Aquesta distribució de tribunals es 

pretén fer de la manera més proporcional possible a la dedicació laboral dels professors a 

l’ETSEIB (la seva ràtio de treball): 

L’equació 1 mostra com calcular a quants tribunals hauria de formar part cada membre PDI: 



Pàg. 34  Memòria 

 

𝑁𝑇𝑝1 =
𝑁𝑇𝐹𝐸∗3

𝑁𝐶𝐷
       (1) 

on, 𝑁𝑇𝐹𝐸  és el nombre de TFE que es presentaran el quadrimestre en qüestió, 𝑁𝐶𝐷  el 

nombre total de força docent de l’ETSEIB (suma total de ràtios dels professors) i 𝑁𝑇𝑝1 el 

nombre de tribunals als quals haurà de formar part un professor que tingui una ràtio = 1. 

A partir d’aquí es podran calcular el nombre de tribunals als quals hauran de formar part els 

professors que no dediquen tota la seva jornada laboral a l’ETSEIB (o sigui, els que tinguin 

ràtio ≠ 1 (equacions 2, 3 i 4). 

𝑁𝑇𝑝0,1 = 𝑁𝑇𝑝1 ∗  0,1     (2) 

𝑁𝑇𝑝0,2 = 𝑁𝑇𝑝1 ∗  0,2      (3) 

𝑁𝑇𝑝0,5 = 𝑁𝑇𝑝1 ∗ 0,5      (4) 

De la mateixa manera es poden calcular (equació 5) el nombre de suplències que cada 

professor hauria de fer: 

𝑁𝑆𝑝1 =
𝑁𝑇𝐹𝐸∗2

𝑁𝐶𝐷
       (5)  

On 𝑁𝑆𝑝1 serà el nombre de suplències que haurà de fer un professor que tingui una ràtio=1. 

A partir d’aquí es poden calcular (equacions 6, 7 i 8) el nombre de suplències dels professors 

que no dediquen tota la seva jornada laboral a l’ETSEIB (o sigui, els que tinguin ràtio ≠ 1.): 

𝑁𝑆𝑝0,1 = 𝑁𝑆𝑝1 ∗  0,1     (6) 

𝑁𝑆𝑝0,2 = 𝑁𝑆𝑝1 ∗ 0,2     (7) 

𝑁𝑆𝑝0,5 = 𝑁𝑆𝑝1 ∗ 0,5     (8) 

Com és d’esperar, tant els 𝑁𝑇  com els 𝑁𝑆  calculats del professorat seran nombres amb 

decimals. Com que no es pot atribuir als professors unitats no enteres de tribunals, cal aplicar 

alguna solució per plasmar aquesta proporcionalitat però amb nombres enters. 
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4.2. Distribució proporcional entera: mètode d’Hondt i mètode 

de Saint-Laguë 

Aquest és un problema bastant comú, i ja existeixen altres situacions que es troben amb la 

mateixa situació. Un exemple seria la transformació proporcional de vots a escons en unes 

eleccions polítiques a un Parlament o Assemblea. No es tracta només que hi ha una similitud 

de processos, sinó sobre tot que el càlcul matemàtic que serveix per resoldre un problema de 

participació política també pot servir, adaptat, per al propòsit d’aquest treball. Tant en el cas 

d’aquest treball com en aquest exemple, s’ha de distribuir un nombre enter d’escons (o de 

places de tribunals) entre varis representants de partits (o professors de l’ETSEIB). Tant el 

nombre d’escons com les places de tribunals han de sumar un nombre enter ℎ (nombre total 

d’escons a repartir o nombre de places de tribunals totals a distribuir). 

L’enunciat del problema general és: 

Donat {

ℎ un enter positiu

𝑞𝑖 𝑚 valors positius denominats quotes (𝑖 = 1,… ,𝑚), tals que: ∑ 𝑞𝑖 = ℎ

𝑖=𝑚

𝑖=1

 

 Trobar 𝑥𝑖(𝑖 = 1,… ,𝑚) tals que:

{
 
 

 
 
𝑥𝑖  enters positius

∑ 𝑥𝑖 = ℎ

𝑖=𝑚

𝑖=1

𝑥𝑖 ≅ 𝑞𝑖 ∀𝑖 = 1,… ,𝑚

 

Figura 9: Problema de distribució proporcional entera [4] 

A la Taula 2 es mostren les correspondències de cada variable tant en el nostre cas d’estudi 

com també en l’exemple que s’ha agafat de referència:  
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Variable 
Cas d’estudi: distribució de 

tribunals 

Exemple de referència: repartició 

d’escons 

𝒉 
Nombre total de places de tribunals a 

repartir 
Nombre total d’escons a repartir 

𝒎 
Nombre total de professors disposats 

a ser membre de tribunals 

Nombre total de partits polítics 

presentats 

𝒒𝒊 

(Quota) 

Nombre de tribunals que el 

professorat hauria de formar part si 

es fes un càlcul estrictament 

proporcional i matemàtic (no es tracta 

d’un nombre enter) 

Nombre d’escons que cada partit 

hauria de disposar si es fes un càlcul 

estrictament proporcional i matemàtic 

(no es tracta d’un nombre enter) 

𝒙𝒊 

Nombre enter de tribunals als quals 

ha de formar part el professorat 

(arrodoniment de 𝑞𝑖) 

Nombre enter d’escons que disposarà 

cada partit (arrodoniment de 𝑞𝑖) 

Taula 2: Correspondència de les variables 

Existeixen vàries lleis i algoritmes que tracten aquest problema. Entre aquests,  ressalten dues 

línies diferents: 

- Mètode de restes majors: bàsicament assigna la part entera del nombre decimal que 

hauria de ser, i els escons que queden lliures es reparteixen entre aquells que els hi 

ha quedat una part decimal més gran. Aquest mètode, doncs, busca minimitzar la 

distància màxima entre les quotes i les assignacions corresponents. Tot i tenir un 

aspecte bastant positiu, que és que verifica la quota (les assignacions difereixen de la 

quota en menys d’una unitat), aquest mètode va quedar descartat en la política ja que 

es va comprovar que no es tractava d’un mètode monòton. O sigui, que si 

s’augmentava el nombre d’escons a repartir (i es mantenia la proporció de vots de 

cada partit) podia ser que a algun partit li disminuís el nombre d’escons assignats. 

 

- Mètodes dels divisors:  Aquests mètodes, dels quals en ressaltarem dos (mètode 

d’Hondt i mètode de Saint-Laguë), tracten de buscar un nombre llindar situat entre 

cada interval de dos nombres enters consecutius, que serveixi per arrodonir. A tots els 

intervals [𝑠, 𝑠 + 1] , per 𝑠 = 0, 1, 2, 3,…  se’ls assignarà un valor llindar al que ens 

referirem com 𝑑(𝑠). Els valors que superin 𝑑(𝑠) s’arrodoniran a 𝑠 + 1 i aquells que no 

superin el valor llindar s’arrodoniran a 𝑠.  
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El procediment d’aquests mètodes tracta de dividir les quotes de cada partit per 

𝑑(0), 𝑑(1), 𝑑(2)… obtenint cada cop un quocient més petit. Cada partit haurà obtingut 

una llista de quocients diferents:  

𝑐𝑠𝑖 =
𝑞𝑖

𝑑(𝑠)
      (9) 

on, 𝑖 = 1,…𝑚 i 𝑠 = 0, 1, 2,… 

Els escons s’assignaran als partits que disposin dels primers ℎ quocients més elevats. 

El cas serà, doncs, que alguns partits obtindran el seu número d’escons arrodonint la 

seva quota a l’alça (sortiran afavorits) i alguns obtindran el seu número d’escons 

arrodonits cap a baix (sortiran perjudicats). Serà en aquest aspecte on es veurà com 

difereixen cada mètode (depenent dels divisors que utilitzi cada un). 

 

• Mètode d’Hondt: els llindars d’arrodoniment que s’utilitzen per al mètode 

d’Hondt són sempre els extrems superiors de l’interval corresponent. Així 

doncs, en aquest mètode, els divisors que s’utilitzen són 𝑑(𝑠) = 𝑠 + 1.  

Aquest mètode, presentat pel matemàtic Jefferson, tendeix a afavorir els partits 

grans. Això provoca que els partits tendeixin a formar coalicions i d’aquesta 

manera s’evita que es creïn molts partits petits. Aquest mètode s'utilitza, entre 

altres països, a Argentina, Àustria, Bèlgica, Escòcia, Espanya, Finlàndia, Japó, 

Països Baixos, Suïssa... 

 

• Mètode Sainte-Laguë: En aquest cas, el llindar d’arrodoniment és la meitat 

de l’interval. Per això, els divisors que utilitza són 𝑑(𝑠) = 𝑠 + 0,5. El que va 

aconseguir el matemàtic Webster va ser que cada escó fos “més fàcil” 

d’aconseguir. Per això amb aquest mètode s’afavoreix una mica més els partits 

més petits, ja que ho tenen una mica més fàcil per aconseguir algun escó. 

Aquest mètode és utilitzat a Alemanya, Nova Zelanda, Noruega, Suècia, 

Dinamarca, Bòsnia ...  

Per tal de facilitar el càlcul, és molt comú utilitzar també el doble d’aquests 

divisors: 𝑑(𝑠) = 2𝑠 + 1. 

Cal tenir en compte que, quan s’esmenta el mot  afavorir, en el cas d’estudi realment estem 

perjudicant –si és que formar part d’un tribunal sigui considerat un “perjudici” o una càrrega–, 

ja que significa que el professor elegit haurà de formar part d’un tribunal més i per tant li 

suposarà una càrrega de feina més.  

S’ha decidit seguir el projecte endavant amb els dos mètodes i dur-los a terme tots dos amb 

les dades del quadrimestre passat (primavera 2020-2021).  
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5. Proposta del sistema de selecció de tribunals 

La proposta per resoldre la distribució de professors en tribunals consisteix en adaptar el 

mateix algoritme que segueixen la llei d’Hondt i de Saint-Laguë. Els passos que es seguiran 

per distribuir els professors en les diferents places de tribunals seran: 

1. Ordenar els professors amb ordre decreixent de quota (𝑞𝑖). Depenent de la seva ràtio 

de dedicació la 𝑞𝑖  inicial de cada professor prendrà valors diferents i serà 𝑞𝑖 =
𝑁𝑇𝑝1, 𝑁𝑇𝑝0,5, 𝑁𝑇𝑝0,2 𝑜 𝑁𝑇𝑝0,1 . 

2. Assignar la primera plaça de tribunal al professor amb 𝑞𝑖 més alta. En cas d’empat 
s’elegirà el primer professor en ordre alfabètic. 

3. Actualitzar la quota (serà el nou següent quocient 𝑐𝑠𝑖 calculat) al professor que se li 
assigna una plaça de tribunal. 

En el cas de la llei d’Hondt la nova quota es calcularà segons l’equació 10 i en el as 
de la llei de Saint-Laguë segons l’equació 11: 

 𝑞𝑖 =
𝑁𝑇𝑝

1+𝑠
      (10)  

𝑞𝑖 =
𝑁𝑇𝑝

1+2·𝑠
      (11) 

on, 𝑞𝑖  serà la nova quota que s’utilitzarà per al professor corresponent i 𝑠 serà el 
número de tribunals assignats. És per això que en el primer càlcul 𝑞𝑖 = 𝑁𝑇𝑝, ja que 

𝑠 = 0  

4. Iterar fins complimentar el procediment, assignant les places dels tribunals als 
professors amb quotes més altes, i actualitzant les respectives quotes. 

Fins aquí, són els passos a seguir per aplicar l’algoritme de la llei d’Hondt o de Saint-Laguë al 

cas del treball. A més a més, s’haurà de tenir en compte alguna restricció o pas extra de la 

distribució matemàtica i estricta que ens solucionaran les lleis de distribució proporcional: 

a) Els directors (o ponent, si es tracta de treballs de modalitat B) dels TFG exerciran el 

paper de “vocal 1” en els tribunals corresponents. És a dir, aquesta plaça no 

s’adjudicarà seguint el model matemàtic, sinó que se li adjudicarà directament al 

professor corresponent. De totes maneres, als directors o ponents se’ls hi actualitzarà 

la quota 𝑞𝑖 comptant que se’ls hi ha assignat una primera plaça de tribunal. Aquests 

seran els primers en assignar-se com a membres dels tribunals corresponents. 
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b) La places “president”, “vocal 1” i “suplent 1” de cada TFE seran adjudicades a un 

professor que sigui del mateix departament que el director o ponent del treball. En 

canvi, les places “vocal 2” i “suplent 2” no caldrà que segueixin aquesta restricció. 

c) Caldrà tenir en compte la llengua anglesa. Aquells treballs que siguin en anglès no 

podran tenir un tribunal en que algun dels membres no parli i entengui aquesta llengua. 

d) Un professor no pot ser assignat dues vegades al mateix tribunal  

e) Primer s’assignen les places de tribunal dels TFE (president, vocal 1 i vocal 2) i 

seguidament, tornant a començar pel primer pas del model, les places de suplències 

(suplent 1 i suplent 2). Per tenir en compte el desajust que pugui haver-hi entre 

professors (sobretot ens trobarem en situacions de desajust entre professors de 

diferents departaments, ja que cada departament tindrà un nombre diferent, i a 

vegades bastant desigual, de TFE a corregir), s’ha decidit que la quota inicial de cada 

professor 𝑞𝑖 que s’utilitza per començar a distribuir suplències, no només serà igual a 

𝑁𝑆𝑝, sinó que se li sumarà la quota de l’última iteració de la distribució de places de 

tribunals. 

f) La quota restant un cop s’hagin assignat totes les places dels tribunals i suplències, 

es conservarà per a la propera convocatòria de TFE. 

A continuació es mostra un exemple a molt baix nivell per observar el funcionament  d’aquest 

mètode aplicat a la distribució de tribunals. En aquest exemple no es mostren les restriccions 

de departament i llengua anglesa, però el funcionament seria el mateix comprovant a més a 

més aquestes condicions.  

En l’exemple es distribuiran dos tribunals (sis membres en total) entre 5 professors de quotes 

diferents (que significarà que tenen una ràtio de dedicació docent de l’ETSEIB diferent entre 

si).  

A la Taula 3 es pot veure el procediment quan s’aplica la llei d’Hondt. Els dos primers membres 

assignats són els directors dels treballs, que exerciran un paper de vocal 1 dels tribunals 

corresponents. A continuació, es determina el president del primer treball (serà el professor 5, 

ja que és el professor amb quota més elevada) i el vocal 2 del primer treball (tot i que els 

càlculs indiquen que hauria de ser el professor 5, seguint la restricció d s’adjudica el professor 

4). Seguidament s’adjudiquen el president i vocal 2 del segon tribunal. Seguint l’ordre 

descendent de les quotes, seran els professors 5 i 3. 
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Taula 3: Exemple de distribució de dos tribunals aplicant el model d’Hondt 

Els resultats que s’obtenen aplicant el mètode de Saint-Laguë són similars amb alguna 

diferència deguda al canvi en els càlculs de les quotes. Aquests es poden observar a la Taula 

4. Els tres primers membres assignats són els mateixos. Quan s’assigna el 4t membre (vocal 

2 del primer tribunal) amb la llei de Saint-Laguë, se li assigna al professor 3 enlloc del professor 

4, ja que les quotes han canviat. El 5è assignat coincideix amb els dos mètodes, i l’últim 

assignat (vocal 2 del segon tribunal) s’assigna al professor 1 enlloc del professor 3. 

 Taula 4: Exemple de distribució de dos tribunals aplicant el model de Saint-Laguë 

MÈTODE D’HONDT 𝑞𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝑁𝑇𝑝 𝑞1 =
𝑁𝑇𝑝
1 + 1

 𝑞2 =
𝑁𝑇𝑝
1 + 2

 

Professor 1 0,53   

Professor 2   

(director T1) 

1,06 

1r assignat (vocal 1, T1) 
0,53  

Professor 3 
1,06 

6è assignat (vocal 2, T2) 
0,53  

Professor 4  

(director T2) 

2,65 

2n assignat (vocal 1, T2) 

1,325 

4t assignat (vocal 2, T1) 
0,6625 

Professor 5 
5,3 

3r assignat (president, T1) 

2,65 

5è assignat (president, T2) 
1,325 

MÈTODE SAINT-

LAGUË 
𝑞𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝑁𝑇𝑝 𝑞1 =

𝑁𝑇𝑝

1 + 2
 𝑞2 =

𝑁𝑇𝑝

1 + 4
 

Professor 1 
0,53 

6è assignat (vocal 2, T2) 
  

Professor 2   

(director T1) 

1,06 

1r assignat (vocal 1, T1) 
0,353  

Professor 3 
1,06 

4t assignat (vocal 2, T1) 
0,353  

Professor 4  

(director T2) 

2,65 

2n assignat (vocal 1, T2) 

0,883 

 
0,53 

Professor 5 
5,3 

3r assignat (president, T1) 

1,76 

5è assignat (president, T2)  
1,06 
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Amb aquest breu exemple ja es pot apreciar la diferència entre els dos mètodes comentada 

a la secció 4.2 Distribució proporcional entera: mètode d’Hondt i mètode de Saint-Laguë, 

que afirma que el mètode de distribució d’Hondt dona més força a aquells partits (o 

professors) amb més vots (o dedicació docent) i en canvi el mètode basat en la llei de Saint-

Laguë afavoreix a aquells partits petits (o professors amb poca dedicació docent). Es pot 

notar com el professor 1, que es tracta d’un professor amb poca força docent i per tant amb 

una quota inicial baixa, disposarà d’un tribunal amb el mètode de Saint-Laguë però no amb 

el mètode d’Hondt.  
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6. Eines per a la implementació de la proposta de 

selecció de tribunal 

S’han programat dos codis de Python que distribueixen els diferents membres PDI de l’escola 

en els tribunals i suplències de cada treball seguint les nostres dues propostes de solució. Al 

següent apartat 7. Aplicació de la proposta de selecció de tribunals, veurem la solució que ens 

proposen els codis i decidirem quin serà aquell que més s’adapta a les necessitats i requisits 

del projecte. Els dos codis funcionen d’una manera molt similar, amb l’única diferència de la 

fórmula que calcula les quotes dels professors depenent de si es basa en la llei d’Hondt o en 

la de saint-Laguë (aquestes fórmules i la diferència entre els dos mètodes ja estan indicades 

a l’apartat 4. Metodologia). 

Els inputs que rebran les funcions seran dos excels que contindran, per una banda, les dades 

dels professors (nom, departament, ràtio de treball i si dominen la llengua anglesa o no), i, per 

altra banda, les dades dels treballs que estan pendents de assignar-los un tribunal (títol, 

departament del director o ponent, si es tracta d’un TFG o un TFM, l’idioma, nom del director, 

nom del codirector, si és que en té, i nom del ponent, també si és que en té). Els fitxers de 

dades que s’utilitzen no s’adjuntaran per temes referents a la confidencialitat de dades del 

professorat i l’alumnat de l’ETSEIB. 

Es vol remarcar que s’ha considerat que un professor que domina la llengua anglesa podrà 

ser membre de tribunals de treballs que es defensin en català, castellà o anglès, i en canvi 

aquells professors que no dominen la llengua anglesa només corregiran treballs en català o 

castellà. 

L’output del programa (la solució) serà un Excel indicant els tribunals assignats. S’indicarà en 

cada fila el nom del treball, el nom del president, el nom del vocal 1, el nom del vocal 2, el nom 

del suplent 1 i el nom del suplent 2.  

A més a més, s’ha preparat el programa perquè retorni un Excel també amb informació que 

ens serveixi per analitzar l’eficiència de la nostra solució i analitzar-ne els resultats. Aquest 

segon Excel conté el nom de cada professor juntament amb la seva ràtio, el seu departament, 

el nombre de tribunals dels quals haurà de formar part segons el programa i el nombre de 

suplències que haurà de estar disposat a fer segons la solució. 

L’script consta de tres funcions. Una que es considerarà la principal, i dues altres d’auxiliars 

(“actualitza tribunal” i “actualitza suplència”) que la principal cridarà al llarg del programa. 

Bàsicament la funció principal va recorrent la llista de treballs mentre simultàniament va 
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recorrent els membres PDI. Seguint els requisits especificats que ha de complir la solució, 

adjudica a cada plaça de tribunal dels treballs el primer professor que compleixi tots els 

requisits (departament si és el cas, idioma, i que no es repeteixi un membre en un mateix 

tribunal). Cada cop que a un professor se li assigna una plaça de tribunal, es cridarà la funció 

“actualitza tribunal”. Amb aquesta funció s’actualitzarà la quota 𝑞𝑖 del professor corresponent 

i també el recompte personal d’aquest professor de tribunals adjudicats. L’ordre de places que 

s’adjudiquen és: 

1. Directors o ponents dels TFG 

2. President (dels TFG i TFM) i vocal 1 (només dels TFM). 

3. Vocal 2 (dels TFG i TFM) 

Seguidament es tornarà a començar el mateix circuit per a les places de suplències (com ja 

s’ha explicat anteriorment, només canviarà la 𝑞𝑖 inicial). En aquest cas, enlloc de cridar la 

funció “actualitza tribunal” es cridarà la funció “actualitza suplència”.  

S’ha dissenyat un diagrama de flux per a cada funció per així representar d’una manera més 

visual el funcionament del programa. En aquesta primera Figura 10 es pot observar la primera 

part del diagrama de flux de la funció principal. El diagrama complet es troba a l’Annex 1: 

Diagrama de flux del programa Python. Es pot observar que l’inici consta de dos inputs, el 

llistat de professors i el llistat de TFE als quals se’ls ha d’assignar un tribunal complert. La 

funció recorre el llistat de TFE un per un i li va assignant tribunals. El primer que farà és avaluar 

si es tracta d’un TFG o un TFM. Si és un TFG, es definirà el director (o ponent, si el director 

no és un professor de l’ETSEIB) com a vocal 1 del tribunal. Si es tracta d’un TFM s’assignarà 

com a vocal 1 al primer professor de la llista que tingui la quota més alta, que sigui del mateix 

departament i domini l’idioma del treball. Seguidament, independentment de quin sigui el 

professor que s’ha assignat com a vocal 1, se li actualitzarà la seva quota corresponent (això 

es farà amb la funció “actualitza tribunals”). A continuació, s’assignarà el president del tribunal. 

Aquest haurà de ser el professor amb quota més elevada que coincideixi amb departament i 

idioma i ha de ser diferent de qualsevol membre ja assignat del tribunal (per evitar repeticions). 

El mateix procediment es repetirà pel vocal 2 i els suplents (en el cas del vocal 2 i el suplent 

2 no fa falta que coincideixi en departament). 
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Figura 10: Diagrama de flux de la funció principal (primera part) 

Les funcions “actualitza tribunal” i “actualitza suplència” que es poden visualitzar a la Figura 

11 són més simples. Tant sols actualitzaran informació sobre el professor en qüestió. Per una 

banda s’actualitzarà la quota del professor (ja que la funció es crida quan se li adjudica una 

plaça de tribunal, per tant la quota segons les formules especificades a la secció 5. Proposta 

del sistema de selecció de tribunals variarà) i també el recompte de places de tribunals i 

suplències. 
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Figura 11: Diagrama de flux de les funcions “actualitza tribunal” i “actualitza suplències” 
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7. Aplicació de la proposta de selecció de tribunals 

S’han aplicat els dos mètodes que s’han descrit per a la distribució de membres de tribunals 

amb els TFE que es van presentar el quadrimestre de primavera del curs 2020-2021. A 

continuació es presentarà una anàlisi comparativa de la distribució de membres de tribunals 

que ens permetrà decidir quin mètode convé més utilitzar. 

7.1. Comparació dels dos mètodes de distribució de membres 

dels tribunals 

Per tal de decidir quin dels dos mètodes s’utilitzarà definitivament, es compararà el recompte 

de tribunals i de suplències dels professors amb els dos mètodes. La Taula 5 mostra els 

nombres màxims i mínims de tribunals en que participen els docents, les suplències i el total 

(suma de tribunals i suplències); també indica en quantes ocasions es repeteix aquest màxim 

o mínim. Es compararan aquests indicadors amb els dos mètodes proposats i també amb el 

programa que actualment utilitza l’ETSEIB. Cal remarcar que les dades de “programa actual” 

són els resultats que surten amb el programa informàtic que s’està utilitzant, però no s’han 

tingut en compte les modificacions manuals que realitza el Sotsdirector de treballs acadèmics 

de l’ETSEIB. 

Taula 5: Comparació dels mètodes basats en la llei d’Hondt i la de Saint-Laguë 

La mateixa informació es pot veure representada a l’histograma de la Figura 12. 

Nombre de tribunals i 

suplències en què participa un 

docent 

Mètode 

d’Hondt 

Mètode de 

Saint-Laguë 

Programa 

actual 

Màxim nombre de tribunals  
14 

15 ocasions 

14 

4 ocasions 

28 

1 ocasió 

Mínim nombre de tribunals  
0 

81 ocasions 

1 

137 ocasions 

0 

137 ocasions 

Màxim nombre de suplències 
7 

15 ocasions 

7 

12 ocasions 

22 

1 ocasió 

Mínim nombre de suplències 
0 

11 ocasions 

0 

3 ocasions 

0 

191 ocasions 

Màxim total 
21 

15 ocasions 

21 

1 ocasió 

40 

1 ocasió 

Mínim total 
1 

84 ocasions 

2 

137 ocasions 

0 

121 ocasions 
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Figura 12: Histograma de comparació de valors màxims i mínims dels mètodes basats en la 

llei d’Hondt i la de Saint-Laguë 

La diferència dels nombres de tribunals o suplències en què participa un docent de vegades 

és nul·la i de vegades de tan sols d’una unitat, però sí que és molt significativa la diferència 

entre els mètodes en el nombre d’ocasions que succeeixen aquests màxims i mínims.  

Per una banda tenim els màxims, tant de tribunals com de suplències. Els números 

coincideixen amb els dos mètodes (14 pels tribunals i 7 per les suplències, o sigui, 21 en total), 

però mentre que amb l’algoritme basat en el mètode d’Hondt, seran 15 professors que hauran 

de fer aquest esforç de formar part de 21 tribunals en total, amb el mètode basat en la llei de 

Saint-Laguë només en serà 1. Si es comparen aquests nombres amb els del programa actual, 

es pot veure que el màxim nombre total és 40, que, tot i que només es repetia en una ocasió, 

es considera un nombre excessiu.  

Es pot comprovar, a més a més, que els professors que tenen un nombre màxim de tribunals 

o de suplències, són professors de ràtio 1 (com era d’esperar) i que es tracta de professors 

dels departaments DEE i EPC, que si ens fixem amb el gràfic de la Figura 7 veurem que són 

departaments on hi ha un desajust molt accentuat entre la força docent del departament i el 

nombre de TFE en que participa el departament.  

Per altra banda, ens podem fixar també en les diferències que hi ha entre ambdós  mètodes 

quan recomptem els mínims possibles de tribunals i suplències. La diferència principal és el 

nombre mínim de tribunals. Amb la llei d’Hondt hi ha fins a 81 professors que no hauran de 

formar part de cap tribunal, o sigui, que el mínim de tribunals és 0. En canvi, amb la llei de 
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Saint-Laguë, el mínim de tribunals és 1, és a dir, no hi haurà cap professor que no realitzi cap 

paper en un tribunal, i es tracta de 137 professors de ràtio 0,1 i 0,2 de varis departaments. Pel 

que fa a les suplències, en els dos casos hi haurà professors que no n’hauran de fer cap 

(mínim 0). En el cas de la llei d’Hondt seran 11 professors i en el cas de la llei de Saint-Laguë 

en seran 3, o sigui que seran menys professors els que no actuaran en cap tribunal. Els tres 

mètodes també es diferencien molt en els nombres mínims totals (suma de tribunals i 

suplències). En l’actual sistema hi ha 121 membres del professorat que no exerceixen cap 

paper ni de tribunal ni de suplència, o sigui, que es troben dins del mínim 0. Amb la llei d’Hondt, 

en canvi, el mínim passa a ser 1 intervenció, i es repeteix en 84 ocasions. La llei de Saint-

Laguë provoca que el mínim de tribunals i/o suplències sigui 2, i es doni en 137 ocasions. O 

sigui, que amb qualsevol dels dos mètodes proposats no hi haurà cap professor que no 

exerceixi de cap membre de tribunal ni de cap suplència.  

En el següent gràfic de la Figura 13 es pot observar la distribució de tribunals per cada 

professor depenent del mètode utilitzat. S’ha agrupat el nombre de tribunals en diferents 

intervals per poder veure d’una manera més clara la diferència entre mètodes. 

 

Figura 13: Histograma de professors segons el nombre de tribunals que se’ls ha assignat 

Es aquest primer gràfic pot semblar que en el cas de recompte de tribunals per cada professor, 

els mètodes d’Hondt i de Saint-Laguë no es diferencien en cap aspecte, però en canvi si que 

suposen una gran diferència quan ho comparem amb el mètode actual. Amb qualsevol dels 

dos mètodes proposats s’ha aconseguit rebaixar el nombre de professors a qui se’ls assignen 

més de 10 tribunals (aconseguint que cap professor hagi de participar-ne en més de 14). Per 
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aconseguir això, també s’ha hagut de rebaixar el nombre de professors que participen entre 

0 i 5 tribunals.  

Per altra banda, amb el diagrama de caixes de la Figura 14, sí que es pot observar diferència 

entre els dos mètodes proposats en l’assignació de tribunals. Es pot veure com la caixa que 

representa el mètode de Saint-Laguë és més curta que la que representa el mètode d’Hondt. 

A més a més, tot i que les dues arriben al mateix valor màxim (14), el mètode de Saint-Laguë 

ho fa com a valor atípic i el mètode d’Hondt ho fa com a extrem. Amb aquest mateix gràfic es 

pot observar els resultats de l’actual programa i es distingeixen un nombre molt elevat de 

valors atípics que arriben, com ja s’ha observat a la Taula 5 fins al nombre 28.  

 

Figura 14: Diagrama de caixes de l’assignació de tribunals 

De la mateixa manera que s’ha fet amb els tribunals, a la Figura 15 es mostra l’histograma de 

professors segons el nombre de suplències que se’ls ha adjudicat. 
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Figura 15: Histograma de professors segons el nombre de suplències que se’ls ha assignat 

Tant el nombre de professors que han d’exercir entre 0 i 2 suplències com els que han 

d’exercir més de 7 suplències ha disminuït amb la proposta. En canvi, els professors que 

hauran de fer entre 2 i 7 suplències ha augmentat. S’ha aconseguit que no hi hagi tanta 

diferència en els extrems. L’única diferència que hi ha entre la proposta de la llei d’Hondt i la 

de Saint-Laguë està en que la llei d’Hondt carrega més professors amb entre 4 i 7 

suplències i en canvi la llei de Saint-Laguë adjudica entre 2 i 4 suplències a més professors.  

A continuació es presenta el gràfic de la Figura 16 que ens permet veure la distribució de 

professors depenent del total de tribunals i suplències que se’ls ha assignat. Es pot veure 

que hi ha varies diferències en qualsevol dels tres mètodes. 
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Figura 16: Distribució de professors segons el nombre total de tribunals i suplències que 

se’ls ha assignat 

Amb els resultats presentats més endavant de les equacions 12 i 13 es pot veure que és 

coherent que hi hagi un pic al voltant dels nombres 12, 6, 2 i 1; ja que és el nombre total de 

tribunals i suplències que se’ls hauria d’atribuir respectivament als professors de rati 1, 0,5, 

0,2 i 0,1. 

Després d’haver analitzat els màxims i mínims, es compararà la suma de càrrega que 

acumularan tots els professors (classificant-los segons la seva ràtio, considerant-los com un 

mateix tipus de professors). En primer lloc ens fixarem en els tribunals. Al gràfic de la Figura 

17 podem observar la proporció dels tribunals que estan formats per professors de cada 

col·lectiu, i es pot comparar entre els tres mètodes diferents.  

Podem observar que el sistema basat en la llei d’Hondt carrega més tribunals als professors 

de ràtio 1 que els altres mètodes. Als professors amb menys dedicació docent, o sigui els de 

ràtio 0,1, se’ls hi atribueixen més tribunals amb el sistema actual o amb el de la llei de Saint-

Laguë que amb la llei d’Hondt. Aquest fet concorda amb la referència que s’ha comentat 

anteriorment a l’apartat 4.2 en que s’afirma que la llei d’Hondt (parlant en el cas de les 

eleccions) afavoreix els partits grans, o sigui que tendeix a assignar-li un nombre més elevat 

d’escons. En el cas d’estudi, la llei d’Hondt està tendint a assignar un nombre superior de 

tribunals als professors de ràtio 1 (grans). En el cas dels professors de ràtio 0,2 i 0,3 no es pot 

0

8
4

6
1

1
1

6

4
2

1
2

1 0 0

1
2

9
6

5
2

6

1 0 0 1 0 0 0

1
5

00 0

1
3

7

1
5

3

5
2

9

1 0 0

3
9

1
2

1

6

1 0 0 0 1 0 0

1
4

1 0

1
2

1

3
4

3
4 3

8

2
3

1
3 1

9

1
6 2

2

8

4

1
3

9

3 4 3 1

6

2 2 4 4

1
7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 > 2 1

N
O

M
B

R
E 

D
E 

P
R

O
FE

SS
O

R
S

TRIBUNALS I SUPLÈNCIES ASSIGNATS PER PROFESSOR

Hondt Saint-Laguë Actual



Pàg. 52  Memòria 

 

apreciar gairebé cap diferència entre els dos mètodes proposats, però sí amb l’actual sistema.  

 

Figura 17: Comparació del recompte de tribunals segons els ràtios dels professors 

De la mateixa manera es pot observar al gràfic de la Figura 18 amb les places suplents. 

 

 

Figura 18: Comparació del recompte de suplències segons els ràtios dels professors 

Per acabar la comparació dels mètodes s’ha calculat la suma de tribunals en què participen 

els professors distribuint-los segons el seu departament. El gràfic de la Figura 19, que està 
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expressat en percentatges, mostra la càrrega de tribunals que se li ha assignat a cada 

departament (comparant el mètode basat amb la llei d’Hondt, el de la llei de Saint-Laguë, i 

també amb el programa actual) i ho compara també amb el percentatge de força docent de 

cada departament. Per complir l’objectiu que busca proporcionalitat entre la dedicació docent 

dels departaments i la càrrega atribuïda de tribunals i suplències, seria necessari que els 

percentatges de tribunals i de dedicació docent fossin iguals dins de cada departament.  

 

Figura 19: Comparació de càrrega de tribunals entre departaments 

Mentre que la diferència que hi ha entre qualsevol dels dos mètodes proposats i els resultats 

del programa actual és bastant apreciable (i en tots els casos la proposta suposa una situació 

més equilibrada que la que s’està utilitzant actualment), la diferència entre els dos mètodes 

(Hondt i Saint-Laguë) entre ells és poc apreciable en la majoria dels casos. La càrrega de 

tribunals que els són assignats és significativament diferent segons els mètode utilitzat 

sobretot en els departaments d’EM i MAT. En el cas del departament d’EM, la llei de Saint-

Laguë li assigna una proporció de tribunals més propera a la seva força docent, mentre que 

en el departament de MAT és la llei d’Hondt la que equilibra més força docent i atribució de 

tribunals. 
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Un cop analitzats els resultats obtinguts amb les dos metodologies, s’ha cregut oportú recordar 

els càlculs justificats a 4.1 Plantejament de criteris metodològics previs relatius a la formació 

de tribunals en que s’obté el nombre de tribunals i suplències que se li hauria d’assignar a 

cada professor depenent de la seva ràtio si es fes una distribució proporcional estrictament 

matemàtica. Els resultats són els de les equacions 12 i 13. 

𝑁𝑇𝑝1 = 7,4; 𝑁𝑇𝑝0,5 = 3,7; 𝑁𝑇𝑝0,2 = 1,5; 𝑁𝑇𝑝0,1 = 0,7   (12) 

𝑁𝑆𝑝1 = 4,9; 𝑁𝑆𝑝0,5 = 2,5; 𝑁𝑆𝑝0,2 = 1; 𝑁𝑆𝑝0,1 = 0,5   (13) 

Que els resultats que s’han presentat no reflecteixin al 100% aquests càlculs, no s’atribueix a 

que els mètodes siguin incorrectes, sinó que, si els TFE no estan proporcionalment distribuïts 

en departaments en funció de la força docent de cada departament, no es podrà aconseguir 

una assignació de tribunals totalment equitativa. Això és degut a les restriccions i indicacions 

que han de complir els membres dels tribunals. Com s’ha demostrat a l’apartat 3.2.Dades 

quantitatives de l’actual sistema, aquesta distribució no està controlada i per tant és la causa 

principal que impedeix fer una assignació de tribunals 100% equitativa. 

7.2. Selecció del mètode de distribució de membres dels 

tribunals 

Els dos mètodes proposats han aconseguit retornar resultats que s’aproximen bastant a la 

distribució proporcional estricta, i sobretot han aconseguit millorar els resultats que s’obtenen 

amb l’actual sistema informàtic. Tot i això, es pot trobar alguna diferència entre els dos 

programes en les càrregues de feina que rebran els diferents professors de l’ETSEIB 

depenent de la seva ràtio corresponent a la proporció de jornada que li dediquen. Per tal de 

decidir quin mètode és millor per distribuir els professors i professores de l’ETSEIB en tribunals, 

s’ha dut a terme una matriu de decisió.  

S’han seleccionat una sèrie de criteris de decisió i se’ls hi ha assignat una ponderació 

equivalent a la importància que se’ls hi dona. S’ha considerat donar un 70% d’importància als 

criteris relatius als tribunals i un 30% a les suplències, ja que el fet que un professor hagi 

d’exercir de suplent és poc probable i per tant no pot tenir la mateixa ponderació que una plaça 

de titular de tribunal. Dintre dels 4 criteris relacionats amb els tribunals s’ha decidit donar més 

pes (60%) als referents als màxims i menys als mínims (40%), ja que la sobrecàrrega que 

suposa per un professor formar part d’un nombre elevat de tribunals té més impacte que el 
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dèficit de càrrega de tribunals. El mateix s’ha plantejat dins els criteris referents a les 

suplències. Així doncs, s’han obtingut els percentatges de ponderació per a cada criteri que 

es mostren a continuació: 

- Màxima càrrega de tribunals: 21% 

- Mínima càrrega de tribunals: 14% 

- Màxima càrrega de suplències: 9%  

- Mínima càrrega de suplències: 6%  

- Nombre de persones amb màxima càrrega de tribunals: 21% 

- Nombre de persones amb mínima càrrega de tribunals: 14%.  

- Nombre de persones amb màxima càrrega de suplències: 9%.  

- Nombre de persones amb mínima càrrega de suplències: 6%.  

A cada criteri se li assignarà una puntuació (un nombre del 1 al 5) en cada mètode, i el 

recompte final de la puntuació dels mètodes determinarà el més adequat. Pels criteris de 

càrregues màximes i mínimes de tribunals i suplències interessa que s’aproximi el màxim 

possible als resultats de calcular de manera estrictament proporcional el nombre de tribunals 

o suplències que haurà d’exercir un professor de ràtio 1 o 0,1 (depenent si es tracta de màxims 

o mínims). Aquests nombres són 8 (màxima càrrega de tribunals), 5 (màxima càrrega de 

suplències) i 0 (mínima càrrega de tribunals i suplències). Si els resultats obtinguts són 

aquests, es puntuaran amb un 5, i depenent de com difereixin es puntuaran amb una 

qualificació inferior. 

Pel que fa al nombre de persones amb càrregues màximes o mínimes, és més complex 

determinar-ne els valors. Si les càrregues màximes i mínimes de tribunals són les correctes, 

interessarà que el nombre de persones sigui igual al nombre de professors de ràtio 1 o 0,1 

(depenent si parlem de màxims o mínims, o sigui 171 i 100 respectivament. En canvi, si el 

nombre de càrregues màximes o mínimes no és el correcte, interessarà que el nombre de 

persones que disposin d’aquestes càrregues sigui el mínim possible.  

Seguint aquestes especificacions, s’ha creat una taula que indicarà els límits dels valors de 

cada criteri per poder puntuar la matriu de decisió d’una manera objectiva i justificada. A la 

Taula 6 es poden observar aquests criteris de puntuació, i a la Taula 7 la matriu de decisió. 
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Criteri Pt. Valor  Criteri Pt. Valor 

Màxima càrrega 

de tribunals 

5 (6, 9]  Nombre de 

persones amb 

màxima càrrega 

de tribunals 

5 [1,5) 

4 (9, 12]  4 [5, 10) 

3 (12, 15]  3 [10, 15) 

2 (15, 18]  2 [15, 20) 

1 >18  1 >=20 

Mínima càrrega de 

tribunals 

5 0  Nombre de 

persones amb 

mínima càrrega de 

tribunals 

5 [80,100) 

4 1  4 [60, 80) o [100,120) 

3 2  3 [40, 60) o [120, 140) 

2 3  2 [20, 40) o [140, 160) 

1 4  1 [0, 20) o >=160 

Màxima càrrega 

de suplències 

5 (4, 6]  Nombre de 

persones amb 

màxima càrrega 

de suplències 

5 [1, 5) 

4 (6, 8]  4 [5, 10) 

3 (8, 10]  3 [10, 15) 

2 (10, 12]  2 [15, 20) 

1 (12, 14]  1 >20 

Mínima càrrega de 

suplències 

5 0  Nombre de 

persones amb 

mínima càrrega de 

suplències 

5 [80,100) 

4 1  4 [60, 80) o [100,120) 

3 2  3 [40, 60) o [120, 140) 

2 3  2 [20, 40) o [140, 160) 

1 4  1 [0, 20) o >160 

Taula 6: Criteris de qualificació per a la matriu de decisió 

 

Taula 7: Matriu de decisió del mètode a implementar 

 Ponderació Hondt 
Saint-
Laguë 

Màxima càrrega de tribunals 21%  3 3 

Mínima càrrega de tribunals 14%  5 4 

Màxima càrrega de suplències 9% 4 4 

Mínima càrrega de suplències 6%  5 5 

Nombre de persones amb màxima càrrega 
de tribunals 

21%  2 5 

Nombre de persones amb mínima càrrega 
de tribunals 

14%  5 3 

Nombre de persones amb màxima càrrega 
de suplències 

9%   2 3 

Nombre de persones amb mínima càrrega 
de suplències 

6% 1 1 

QUALIFICACIÓ OBTINGUDA 3,35 3,65 
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Amb els resultats de l’avaluació de la matriu de decisió representada a la Taula 7 es pot 

concloure que tot i que es parteix de dos mètodes igualment correctes i molt similars, se 

selecciona la proposta relativa a la llei de Saint-Laguë. 
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8. Organització de data de defensa 

A continuació s’exposa la proposta per a organitzar les dates de defensa dels TFE. Es tractarà 

d’una proposta a nivell més general, que enlloc d’adjudicar torns de defensa als TFE en 

concret, adjudicarà torns a departaments, que per tant indicarà que en aquell dia, hora i aula 

haurà de defensar-se un TFE del departament corresponent. A més a més, en aquest apartat 

també s’aplicarà la proposta amb les dades del quadrimestre de primavera de 2020-2021. 

8.1. Criteris metodològics previs 

Per organitzar la data de defensa dels TFE s’ha proposat compactar totes les defenses dels 

TFE de l’ETSEIB en dues setmanes. S’ha considerat que les dues setmanes més adequades 

són les de l’avaluació curricular, ja que suposa varis avantatges: per una banda els estudiants 

que cursin alguna assignatura a més a més del TFE, ja hauran realitzat els exàmens 

corresponents i es podran dedicar plenament a la defensa del seu TFE. A més a més, des del 

punt de vista dels professors, aquests tampoc hauran d’impartir classes i també tindran més 

disponibilitat (si més no pel que fa a les tasques de docència, ja que els professors continuaran 

amb les seves tasques de gestió i recerca). Per altra banda, en aquest període de temps no 

s'imparteixen classes i per tant disposarem de total disponibilitat d’aules. 

Un altre punt que s’ha considerat és que amb la proposta, no s’aconseguirà una adjudicació 

de dates de defensa de cada treball en concret, sinó que s’adjudicaran en general  TFE de 

departaments, i seran els professors de cada departament (amb la col·laboració del 

coordinador si fa falta) els que es posaran d’acord per triar una data i hora dins de les 

possibilitats de que disposen, tenint en compte la seva agenda horària personal. Això és 

perquè no es disposa de les condicions de plena disponibilitat dels membres PDI i perquè s’ha 

considerat que amb establir només una guia (indicant de quins departaments hauran de ser 

les defenses de cada torn i aula) ja n’hi ha prou per a una bona organització i així podran ser 

els membres implicats de cada defensa els qui acabin de concretar el dia i l’hora.  

S’han tingut en compte les indicacions actuals de l’ETSEIB on s’estableix que la presentació 

dels TFG per part de l’estudiant ha de ser de màxim 25 minuts i les del TFM de 30 minuts. En 

el temps de cada defensa se li ha de sumar també una estona dedicada a diverses preguntes 

que poden fer els membres del tribunal a l’estudiant, i la resposta corresponent. A més a més, 

s’ha considerat que es requerirà un temps addicional per algun imprevist que pugui haver-hi, 

la preparació dels mitjans audiovisuals que es puguin utilitzar i el canvi d’estudiant i professorat. 

Així doncs, s’ha conclòs que cada defensa de TFE disposarà d’una franja d’1 hora.  
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Un restricció molt important que haurà de seguir el model perquè el funcionament sigui 

correcte és que dos (o més) TFE d’un mateix departament no es podran defensar 

simultàniament en un mateix dia i hora. Això és degut a que 3 dels 5 membres del tribunal 

(incloent membres del tribunal i suplents) seran d’un mateix departament, i si no seguíssim 

aquesta restricció, fàcilment coincidiria que un professor hauria d’assistir a dos defenses 

simultàniament. Per complir aquesta restricció, s’ha decidit que cada departament tindrà una 

aula assignada, i durant les dues setmanes només realitzarà defenses en aquella aula (així 

assegurem que no es repeteixi de torns en diferents aules). Això no impedeix que una aula 

pugui tenir més d’un departament assignat (si aquests departaments sumen un número de 

TFE permesos segons les indicacions que s’explicaran a continuació), però en canvi un 

departament només tindrà una aula assignada.  

Amb aquesta restricció s’aconseguirà que només els dos professors del tribunal que formen 

part d’un departament extern (vocal 2 i suplent 2) s’hagin de preocupar per la coincidència de 

tribunals, enlloc dels 5 membres com passava abans.  

8.2. Eines per a la implementació de la proposta 

S’ha dissenyat un model d’horari setmanal que s’utilitzaria per distribuir les defenses dels TFE 

de manera manual. Com es pot observar a la Taula 8, cada dia consta de 10 torns d’una hora 

disponibles per poder-hi realitzar una defensa (per cada aula). D’aquesta manera, en una aula 

durant dos setmanes s’hi poden defensar 100 treballs. Per saber quantes aules es 

necessitaran, tant sols s’ha de sumar el nombre de TFE que es presenten en el quadrimestre 

en qüestió i arrodonir-ho al múltiple de 100 més proper (sempre cap amunt) i dividir el nombre 

total entre 100. Tenint en compte que la mitjana de treballs presentats cada quadrimestre és 

de 429, ho arrodonirem a 500 i per tant es necessitaran aproximadament 5 aules.  
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 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8.00-9.00      

9.00-10.00      

10:00-11:00      

11:00-12:00      

12:00-13:00      

13:00-14:00      

14:00-15:00 DINAR 

15.00-16:00      

16:00-17:00      

18:00-19:00      

19:00-20:00      

Taula 8: Horari general per la distribució de defenses dels TFE 

Per intentar facilitar una mica més l’organització es proposa un pas intermedi abans de 

començar a distribuir els TFE dels departaments. Procurarem ajuntar diferents departaments 

que la suma del seu nombre de TFE sumi 100. A aquesta agrupació de departaments se’ls 

assignarà la mateixa aula durant les dues setmanes. A partir d’aquí, tant sols es tracta d’omplir 

els torns amb defenses.  

Cal remarcar que no existirà només una única solució correcta que compleixi aquestes 

indicacions i restriccions, però totes seran igual de correctes. S’ha considerat que l’interval de 

temps per presentar els TFE proposat (2 setmanes) és un interval adequat i no fa falta intentar 

escurçar-lo i gràcies a la plena disponibilitat de les aules es podrà complir fàcilment. En el 

següent apartat es veuran uns dels possibles resultats que es poden obtenir amb les dades 

de la darrera convocatòria i es veurà, d’una manera més visual, l’organització de dates de 

defensa. 
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8.3. Aplicació de la proposta 

El primer pas per aplicar la proposta d’organització de dates de defensa és realitzar un 

recompte de TFE de cada departament. Els recompte per a la convocatòria del quadrimestre 

de primavera del curs 2020-2021 és el de la següent Taula 9: 

DEPARTAMENT RECOMPTE TFE 

CEM 6 

CS 26 

DECA 5 

DEE 93 

DEGD 27 

EEL 33 

EIO 7 

EM 48 

EPC 71 

EQ 17 

ESAII 54 

FIS 15 

MAT 5 

MF 13 

MMT 25 

OE 80 

RMEE 36 

TSC 2 

Taula 9: Recompte de TFE per departaments del quadrimestre 2020-2021 primavera 

En aquest cas doncs, la suma de 557 TFE l’arrodonirem a 600. Així, doncs, es necessitaran 

6 aules disponibles per poder dur a terme la nostra solució. Els departaments que s’han ajuntat, 

a mode d’exemple, són: 

AULA DEPARTAMENTS SUMA DE TFE 

Aula 1 
CEM, CS, DECA, MF i 

EM 
6 + 26 + 5 + 13 + 48 = 98 

Aula 2 EEL, EQ i DEGD 33 + 17 + 27 = 77 

Aula 3 OE,FIS 80 + 15 = 95 

Aula 4 EPC, MMT 71 + 25 = 96 

Aula 5 DEE,TSC,MAT 93 + 2 + 5 = 100 

Aula 6 ESAII, RMEE, EIO 54 + 36 + 7 = 97 

Taula 10: Agrupacions de departaments per a la organització de dates de defensa 
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A la Taula 11 i Taula 12 es mostren els horaris que queden definits per l’aula 1 durant les dues 

setmanes: 

Taula 11: Distribució de TFE de l’Aula 1 durant la setmana 1 

 

 Taula 12: Distribució de TFE de l’Aula 1 durant la setmana 2 

SETMANA 1 

AULA 1 

DILLUNS  DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8.00-9.00 CEM CS CS CS MF 

9.00-10.00 CEM CS CS CS MF 

10:00-11:00 CEM CS CS DECA MF 

11:00-12:00 CEM CS CS DECA MF 

12:00-13:00 CEM CS CS DECA MF 

13:00-14:00 CEM CS CS DECA MF 

14:00-15:00 DINAR 

15.00-16:00 CS CS CS DECA MF 

16:00-17:00 CS CS CS MF MF 

18:00-19:00 CS CS CS MF MF 

19:00-20:00 CS CS CS MF MF 

SETMANA 2 

AULA 1 

DILLUNS  DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8.00-9.00 EM EM EM EM EM 

9.00-10.00 EM EM EM EM EM 

10:00-11:00 EM EM EM EM EM 

11:00-12:00 EM EM EM EM EM 

12:00-13:00 EM EM EM EM EM 

13:00-14:00 EM EM EM EM EM 

14:00-15:00 DINAR 

15.00-16:00 EM EM EM EM EM 

16:00-17:00 EM EM EM EM EM 

18:00-19:00 EM EM EM EM  

19:00-20:00 EM EM EM EM  
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La resta d’aules s’han  distribuït de la mateixa manera seguint el mateix procediment. 

Aquestes es poden trobar a l’ Annex 2: Taules de distribució de data de defensa. 
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9. Impacte ambiental de la proposta 

Com que es tracta d’un projecte que proposa un model organitzatiu com a solució, i no un 

objecte o solució tangible, és difícil imaginar-se l’impacte ambiental que pot generar. Tot i que 

l’impacte és difícil de percebre i de valorar, sí que podem detectar algun avantatge en la nostra 

solució que ajudarà  a reduir la petjada de CO2 pel que fa a la gestió de tribunals i data de 

defenses de l’ETSEIB. 

Per una part, com ja s’ha comentat en l’apartat corresponent, amb el sistema actual el 

Sotsdirector de Treballs acadèmics de l’ETSEIB dedica una gran quantitat d’hores a revisar, 

millorar i ajustar els membres dels tribunals de manera manual. Amb la nostra proposta de 

solució, quan s’obtinguin uns resultats, aquests ja serien definitius i no faria falta modificar-los. 

S’ha consultat, i es tracta d’unes 50 hores aproximadament cada quadrimestre. O sigui, que 

sumen 100 hores/any. Si tenim en compte que el mix de la xarxa elèctrica espanyola publicat 

per la CNMC en data 16 d’abril de 2021 és 0,25 kg CO2/kWh i que un ordinador convencional 

té una de potència de 50W, es poden fer els càlculs següents que s’observen a l’equació 14 

[5]: 

100ℎ · 0,05 𝑘𝑊 · 0,250
𝐾𝑔𝐶𝑂2

𝐾𝑊ℎ
= 1,25 𝐾𝑔𝐶𝑂2    (14) 

És a dir, que l’alternativa proposada, a més a més d’estalviar una gran quantitat de temps al 

Sotsdirector de Treballs Acadèmics de l’ETSEIB; redueix les emissions de CO2 en 

1,25KgCO2. 

Per altra banda, i pensant en la gestió de dates de defensa, actualment es requereix una 

mobilització i comunicació entre tots els membres del tribunal i el director del treball. Això 

significa una gran quantitat de correus electrònics i trucades. Amb la nostra proposta aquest 

nombre es reduirà. Tot i que és difícil fer un càlcul d’aquest nombre de correus electrònics i/o 

trucades, s’ha considerat que amb la metodologia actual, es requereixen 20 trucades i/o 

correus electrònics per tribunal (entre els 5 membres). En canvi, amb el sistema proposat, que 

els horaris de les defenses estaran guiats i hi haurà menys opcions a consensuar. Així doncs 

s’ha considerat que el nombre de trucades i/o correus electrònics es reduirà a la meitat. O 

sigui, seran 10 correus electrònics o trucades per cada tribunal els que s’estalviaran i per tant 

es reduirà la petjada de carboni. Segons l’equació 15, es pot comprovar que aproximadament 

es reduiran les emissions en 2,145 kgCO2.  

429 𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑛𝑎𝑙𝑠 · 10 𝑡𝑟𝑢𝑐𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑢𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑛𝑎𝑙 · 0,5𝑔𝐶𝑂2 = 2.145 𝑔𝐶𝑂2 (15) 
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A més a més, la plantilla proposada procura compactar tots els treballs de cada departament 

en un dia (o dies consecutius), així que segurament s’estalviaran viatges dels professors a la 

universitat innecessaris per falta d’eficiència.  
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10. Planificació i pressupost del projecte 

A continuació es contemplaran alguns aspectes sobre la planificació, l’organització i 

l’economia relatius a aquest projecte.  

10.1.  Planificació 

La primera fase ha estat la recerca introductòria en el tema i anàlisi de possibles normatives 

existents que calguin tenir en compte a l’hora de proposar una solució. Seguidament, abans 

de començar amb el desenvolupament d’una solució, ha calgut analitzar-ne la situació actual 

per saber d’on es parteix. L’últim pas abans de començar a buscar una proposta de solució, 

ha estat estudiar-ne la metodologia que s’utilitzarà. Un cop la metodologia ha quedat definida, 

ja s’ha començat a treballar amb la proposta de solució. Quan aquesta proposta s’ha 

considerat definitiva, se n’ha estudiat tant l’impacte ambiental  com econòmic. Per acabar, 

s’ha fet una anàlisi del propi projecte i se n’han extret unes conclusions. D’aquesta manera 

hem comprovat que els objectius proposats han estat acomplerts. A més a més, en aquesta 

etapa quasi final, s’ha aprofitat per plantejar futures línies de desenvolupament. Arribats a 

aquest punt, amb el projecte acabat, es prepararà una presentació per exposar de manera 

clara i entenedora el contingut del treball. 

Seguidament es mostra un esquema de la planificació que se s’ha seguit durant el procés 

d’aquest projecte. A la Figura 20 es situen les diferents fases del projecte  la planificació. 

 

Figura 20: Planificació del projecte 
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10.2.  Pressupost del projecte 

En primer lloc es tenen en compte les hores de treball que s’han dedicat a aquest projecte. 

S’han considerat unes 300 hores dedicades per part de l’estudiant, el que significa que, tenint 

en compte el sou mitjà d’un enginyer junior (10€/h) [6], suposa  3.000€. A més a més, es 

sumaran també les hores per part del tutor dedicades a la revisió i assessorament al llarg del 

treball. Es tracta de 20 hores, amb un cost de 30€/h. I per acabar, es consideraran també 3h 

dedicades pel Sotsdirector de Treballs Acadèmics de l’ETSEIB (Jordi Bou) per l’aportació de 

dades i d’informació.  

Un altre punt que s’ha considerat són els desplaçaments a l’oficina (entenent per la ubicació 

de l’oficina la ubicació de l’ETSEIB). Es tracta de 10km diaris (5km d’anada i 5km de tornada) 

durant els dies treballats. Aquests dies han sigut els dies laborables de setembre a gener (100 

dies). El pressupost dels desplaçaments suposa 300€. 

D’altra banda, cal considerar les llicències. Per la realització del projecte només hem utilitzat 

el paquet d’Office i Python. El preu de mercat de les llicències d’Office és de 100€ 

aproximadament. Hem fet un càlcul arrodonit de l’ús de la llicència destinat al projecte i s’ha 

decidit considerar 50€. Pel que fa a Python, aquest és un llenguatge de programació lliure que 

disposa de llicencia oberta. 

Per finalitzar, s’han sumat un seguit de despeses generals que engloba la part proporcional 

del material utilitzat i amortitzacions (ordenador, impressora, tòner, material d’oficina,...). S’ha 

considerat un total de 1.000€. 

A aquest total, cal aplicar-li en primer lloc un 12% del benefici industrial, i també un 21% dels 

impostos de l’IVA. Amb tot això obtenim un pressupost total del projecte de 5.895,12€. A la 

següent Taula 13 es mostra de manera resumida aquest càlcul detallat del pressupost del 

projecte. 
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 Quantitat Preu / unitat Total 

Hores de treball 

(enginyera junior) 
300 h 10 €/h 3.000 € 

Hores de treball 

(enginyers) 
23 h 30€/h 690€ 

Desplaçaments a 

l’oficina 
1.000 km 0,3 €/km 300 € 

Llicències 
Office 

- - 50 € 
Python 

Despeses generals - - 1.000€ 

SUBTOTAL 5.040 € 

+12% Benefici industrial 604.8 € 

TOTAL ABANS DELS IMPOSTOS 5.644,8 € 

+21% IVA 1.185,4 € 

PRESSUPOST TOTAL PROJECTE 6.830,2 € 

Taula 13: Pressupost detallat del projecte 
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11.  Conclusions 

En el context i les condicions actuals i tenint en compte la normativa vigent, la proposta que 

es presenta permet obtenir una distribució de professors en diferents tribunals de la manera 

més proporcional possible a la seva dedicació docent. S’ha utilitzat, adaptada, la llei de Saint-

Laguë com a algoritme de distribució. Després de comprovar la proposta amb els TFE 

presentats el quadrimestre de primavera del curs 2020-2021, s’ha considerat apta la solució. 

La proposta segueix estrictament la normativa de la UPC que indica que un membre del 

tribunal i un membre dels suplents del treball poden ser d’un departament extern al 

departament del TFE. En canvi, amb el sistema actual, el Sotsdirector de Treballs Acadèmics 

de l’ETSEIB assignava aquests membres d’un departament necessàriament afí, i no 

absolutament extern sense restriccions. D’aquesta manera hem aconseguit ajustar, dins els 

marges possibles, la diferència de càrregues entre departaments.  

Tot i que les solucions obtingudes amb la nostra proposta satisfan les expectatives inicials, no 

s’obté una distribució estrictament proporcional dels tribunals i suplències dels professors. 

Aquest problema prové, com ja s’ha anat comentant al llarg del treball, de la distribució 

desigual dels TFE en els diferents departaments de l’Escola. El fet que els alumnes de l’Escola 

puguin registrar i realitzar un TFE d’un tema relacionat amb el departament que ells escullin, 

sense cap restricció, provoca que els departaments no tinguin un nombre de treballs en 

concordança a la seva força docent. Si tenim en compte la normativa de la UPC, que indica 

que 3 dels 5 membres del tribunal (comptant tribunals i suplències) han de ser del mateix 

departament que el TFE, els professors estaran més ocupats en formar part de tribunals de 

TFE depenent del departament al que pertanyin. 

Aconseguir una distribució més equitativa en les tasques de formar part d’un tribunal TFE 

probablement exigirà modificar la normativa ETSEIB en el sentit que s’haurien de registrar un 

nombre de TFE a cada departament en funció de la seva dedicació o força docent. Com a 

futures línies de desenvolupament, es deixa plantejat el problema i es proposen dos possibles 

solucions, que per ser implementades caldran ser tractades com es correspon: 

• Obligar els departaments (als departaments en general o als professors en 

concret) a mantenir activa la borsa de treballs de l’ETSEIB i registrar un 

nombre de treballs corresponents a la força docent dels departaments. 

D’aquesta manera els alumnes tindrien propostes de treballs més variades. 

 

• Limitar la demanda dels TFE dels estudiants. Es tractaria de crear un criteri 

que reguli els registres de TFE de cada departament. Un exemple podria ser 

seguir l’algoritme de matriculació dels estudiants. Els estudiants podrien triar 
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el departament on registrar el seu TFE, però si aquest ja ha omplert les places 

disponibles al seu torn de matrícula, l’estudiant hauria de buscar una 

alternativa. 

Tot i tractar-se d’un projecte amb vesant tècnica o procedimental, hi ha molts elements o 

variables que tenen naturalesa acadèmica i docent, i, doncs, que requereixen una presa de 

decisió política. Aquests han sigut, entre altres: exigència d’oferta d’un determinat nombre de 

TFE per departaments, composició del tribunals, determinant el nombre de professors del 

mateix de departament, departaments afins o sense afinitat, etc...  

Tant la llei d’Hondt com al llei de Saint-Laguë són adients (amb l’adaptació corresponent) per 

distribuir places de tribunals i suplències entre els professors. Això demostra que aquestes 

lleis, que són usades principalment per la distribució d’escons per als partits polítics en els 

parlaments o assemblees representatives, es podem aplicar en d’altres situacions si l’enunciat 

del problema és el mateix.   

S’ha observat que els processos acadèmics, com els de la formació de tribunals de TFE, no 

estan exempts de la necessitat d’optimització i organització dels procediments. Sovint els 

processos acadèmics es regeixen per pràctiques poc eficients que són el resultat de la tradició, 

de la inèrcia o de l’absència d’una cultura que apliqui processos científics en el seu 

funcionament intern. 
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Agraïments 

En primer lloc, agrair els professors Lluc Canals i Jordi Bou, director i sots director del treball 

pel seu seguiment, recolzament i col·laboració durant la realització del treball. 

Agrair també a cap d’estudis d’altres graus i màsters, tant de la UPC com de la UB, per 

haver col·laborat i compartit les metodologies que utilitzen a altres facultats i universitats: 

Lluis Belanche, Cap d’estudis de la Facultat d'Informàtica de Barcelona; Lourdes Rodero, 

Cap d’estudis del grau d’Estadística; Ana de Mier, Cap d’estudis del grau de Matemàtiques; 

Esther Martín, Cap d’Estudis del grau de Dret i Ana Sanz, Cap d'Estudis del Grau de 

Ciències Polítiques i de l'Administració. 

Agrair al Max Turull, el meu pare, que s’ha implicat i m’ha recolzat en totes les etapes del 

treball.  

I per acabar, agrair a la meva família i amics per al recolzament que m’han donat durant la 

realització d’aquest treball de fi de grau, i també durant aquests anys de grau.   
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Annexos 

Annex 1: Diagrama de flux del programa Python 
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Figura 21: Diagrama de flux de la funció principal per a la distribució de tribunals 
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Annex 2: Taules de distribució de data de defensa 

A continuació es mostra l’horari de 6 aules diferents durant dues setmanes per a la distribució 

de TFE del quadrimestre de primavera del curs 2020-2021 segons el model proposat: 

SETMANA 1 

AULA 1 

DILLUNS  DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8.00-9.00 CEM CS CS CS MF 

9.00-10.00 CEM CS CS CS MF 

10:00-11:00 CEM CS CS DECA MF 

11:00-12:00 CEM CS CS DECA MF 

12:00-13:00 CEM CS CS DECA MF 

13:00-14:00 CEM CS CS DECA MF 

14:00-15:00 DINAR 

15.00-16:00 CS CS CS DECA MF 

16:00-17:00 CS CS CS MF MF 

18:00-19:00 CS CS CS MF MF 

19:00-20:00 CS CS CS MF MF 

Taula 14: Horari de l’aula 1 durant la setmana 1 

SETMANA 2 

AULA 1 

DILLUNS  DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8.00-9.00 EM EM EM EM EM 

9.00-10.00 EM EM EM EM EM 

10:00-11:00 EM EM EM EM EM 

11:00-12:00 EM EM EM EM EM 

12:00-13:00 EM EM EM EM EM 

13:00-14:00 EM EM EM EM EM 

14:00-15:00 DINAR 

15.00-16:00 EM EM EM EM EM 

16:00-17:00 EM EM EM EM EM 

18:00-19:00 EM EM EM EM  

19:00-20:00 EM EM EM EM  

Taula 15: Horari de l’aula 1 durant la setmana 2 
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SETMANA 1 

AULA 2 
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8.00-9.00 EEL EEL EEL EEL EQ 

9.00-10.00 EEL EEL EEL EEL EQ 

10:00-11:00 EEL EEL EEL EEL EQ 

11:00-12:00 EEL EEL EEL EQ EQ 

12:00-13:00 EEL EEL EEL EQ EQ 

13:00-14:00 EEL EEL EEL EQ EQ 

14:00-15:00 DINAR 

15.00-16:00 EEL EEL EEL EQ EQ 

16:00-17:00 EEL EEL EEL EQ EQ 

18:00-19:00 EEL EEL EEL EQ EQ 

19:00-20:00 EEL EEL EEL EQ EQ 

Taula 16: Horari de l’aula 2 durant la setmana 1 

Taula 17: Horari de l’aula 2 durant la setmana 2  

SETMANA 2 

AULA 2 
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8.00-9.00 DEGD DEGD DEGD   

9.00-10.00 DEGD DEGD DEGD   

10:00-11:00 DEGD DEGD DEGD   

11:00-12:00 DEGD DEGD DEGD   

12:00-13:00 DEGD DEGD DEGD   

13:00-14:00 DEGD DEGD DEGD   

14:00-15:00 DINAR 

15.00-16:00 DEGD DEGD DEGD   

16:00-17:00 DEGD DEGD    

18:00-19:00 DEGD DEGD    

19:00-20:00 DEGD DEGD    
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SETMANA 1 

AULA 3 
DILLUNS  DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8.00-9.00 OE OE OE OE OE 

9.00-10.00 OE OE OE OE OE 

10:00-11:00 OE OE OE OE OE 

11:00-12:00 OE OE OE OE OE 

12:00-13:00 OE OE OE OE OE 

13:00-14:00 OE OE OE OE OE 

14:00-15:00 DINAR 

15.00-16:00 OE OE OE OE OE 

16:00-17:00 OE OE OE OE OE 

18:00-19:00 OE OE OE OE OE 

19:00-20:00 OE OE OE OE OE 

Taula 18: Horari de l’aula 3 durant la setmana 1 

 

SETMANA 2 

AULA 3 
DILLUNS  DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8.00-9.00 OE OE OE FIS FIS 

9.00-10.00 OE OE OE FIS FIS 

10:00-11:00 OE OE OE FIS FIS 

11:00-12:00 OE OE OE FIS FIS 

12:00-13:00 OE OE OE FIS FIS 

13:00-14:00 OE OE OE FIS  

14:00-15:00 DINAR 

15.00-16:00 OE OE OE FIS  

16:00-17:00 OE OE OE FIS  

18:00-19:00 OE OE OE FIS  

19:00-20:00 OE OE OE FIS  

Taula 19: Horari de l’aula 3 durant la setmana 2 
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SETMANA 1 

AULA 4 
DILLUNS  DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8.00-9.00 EPC EPC EPC EPC EPC 

9.00-10.00 EPC EPC EPC EPC EPC 

10:00-11:00 EPC EPC EPC EPC EPC 

11:00-12:00 EPC EPC EPC EPC EPC 

12:00-13:00 EPC EPC EPC EPC EPC 

13:00-14:00 EPC EPC EPC EPC EPC 

14:00-15:00 DINAR 

15.00-16:00 EPC EPC EPC EPC EPC 

16:00-17:00 EPC EPC EPC EPC EPC 

18:00-19:00 EPC EPC EPC EPC EPC 

19:00-20:00 EPC EPC EPC EPC EPC 

Taula 20: Horari de l’aula 4 durant la setmana 1 

 

SETMANA 2 

AULA 4 
DILLUNS  DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8.00-9.00 EPC EPC EPC MMT MMT 

9.00-10.00 EPC EPC MMT MMT MMT 

10:00-11:00 EPC EPC MMT MMT MMT 

11:00-12:00 EPC EPC MMT MMT MMT 

12:00-13:00 EPC EPC MMT MMT MMT 

13:00-14:00 EPC EPC MMT MMT MMT 

14:00-15:00 DINAR 

15.00-16:00 EPC EPC MMT MMT  

16:00-17:00 EPC EPC MMT MMT  

18:00-19:00 EPC EPC MMT MMT  

19:00-20:00 EPC EPC MMT MMT  

Taula 21: Horari de l’aula 4 durant la setmana 2 
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SETMANA 1 

AULA 5 
DILLUNS  DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8.00-9.00 DEE DEE DEE DEE DEE 

9.00-10.00 DEE DEE DEE DEE DEE 

10:00-11:00 DEE DEE DEE DEE DEE 

11:00-12:00 DEE DEE DEE DEE TSC 

12:00-13:00 DEE DEE DEE DEE TSC 

13:00-14:00 DEE DEE DEE DEE MAT 

14:00-15:00 DINAR 

15.00-16:00 DEE DEE DEE DEE MAT 

16:00-17:00 DEE DEE DEE DEE MAT 

18:00-19:00 DEE DEE DEE DEE MAT 

19:00-20:00 DEE DEE DEE DEE MAT 

Taula 22: Horari de l’aula 5 durant la setmana 1 

 

SETMANA 2 

AULA 5 
DILLUNS  DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8.00-9.00 DEE DEE DEE DEE DEE 

9.00-10.00 DEE DEE DEE DEE DEE 

10:00-11:00 DEE DEE DEE DEE DEE 

11:00-12:00 DEE DEE DEE DEE DEE 

12:00-13:00 DEE DEE DEE DEE DEE 

13:00-14:00 DEE DEE DEE DEE DEE 

14:00-15:00 DINAR 

15.00-16:00 DEE DEE DEE DEE DEE 

16:00-17:00 DEE DEE DEE DEE DEE 

18:00-19:00 DEE DEE DEE DEE DEE 

19:00-20:00 DEE DEE DEE DEE DEE 

Taula 23: Horari de l’aula 5 durant la setmana 2 
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SETMANA 1 

AULA 6 
DILLUNS  DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8.00-9.00 ESAII ESAII ESAII ESAII ESAII 

9.00-10.00 ESAII ESAII ESAII ESAII ESAII 

10:00-11:00 ESAII ESAII ESAII ESAII ESAII 

11:00-12:00 ESAII ESAII ESAII ESAII ESAII 

12:00-13:00 ESAII ESAII ESAII ESAII ESAII 

13:00-14:00 ESAII ESAII ESAII ESAII ESAII 

14:00-15:00 DINAR 

15.00-16:00 ESAII ESAII ESAII ESAII ESAII 

16:00-17:00 ESAII ESAII ESAII ESAII ESAII 

18:00-19:00 ESAII ESAII ESAII ESAII ESAII 

19:00-20:00 ESAII ESAII ESAII ESAII ESAII 

Taula 24: Horari de l’aula 6 durant la setmana 1 

 

SETMANA 2 

AULA 6 
DILLUNS  DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8.00-9.00 ESAII RMEE RMEE RMEE EIO 

9.00-10.00 ESAII RMEE RMEE RMEE EIO 

10:00-11:00 ESAII RMEE RMEE RMEE EIO 

11:00-12:00 ESAII RMEE RMEE RMEE EIO 

12:00-13:00 RMEE RMEE RMEE RMEE EIO 

13:00-14:00 RMEE RMEE RMEE RMEE EIO 

14:00-15:00 DINAR 

15.00-16:00 RMEE RMEE RMEE RMEE EIO 

16:00-17:00 RMEE RMEE RMEE RMEE  

18:00-19:00 RMEE RMEE RMEE RMEE  

19:00-20:00 RMEE RMEE RMEE RMEE  

Taula 25: Horari de l’aula 6 durant la setmana 2 

 

 


