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ANTECEDENTS 
 
L’ETSEIB ha demostrat durant molts anys una vocació d’internacionalització, tant en els seus 
plantejaments institucionals com en els acadèmics. Aquesta vocació s’ha visualitzat 
principalment en el nombre d’intercanvis i convenis amb universitats de tot el món, així com en el 
nombre d’estudiants i estudiantes  rebuts i enviats en règim de mobilitat. Deixen constància 
d’aquest fet els 27 convenis de doble titulació amb Universitats estrangeres i els prop de 300 
estudiants i estudiantes  d’altres països que cursen estudis a l’Escola, sent aproximadament  250 
els que marxen a l’estranger cada curs acadèmic 
 
L’evolució d’aquesta activitat mereixia una atenció especial i requeria d’un procés de revisió dels 
procediments administratius, acadèmics, institucionals i comunicatius a fi de consolidar l’esperit 
internacionalitzador de l’ETSEIB i millorar les prestacions dels serveis als diferents usuaris, tot 
adaptant les estructures organitzatives d’acord amb els criteris de convergència de l’espai 
europeu. Amb aquesta finalitat neix el projecte que presentem : Pla d’Internacionalització de 
l’ETSEIB. 
 
EL PROJECTE 
 
Per la seva transversalitat i complexitat, el projecte s’estructura en quatre grans eixos: 
 
EIX DOCENT. Abans d’estar implementats els nous plans d’estudi i les competències 
genèriques associades al mateix, la direcció de l’ETSEIB va considerar necessari, tant pels 
estudiants i estudiantes de mobilitat com per als que no realitzen estades a l’estranger, 
incrementar la presència de terceres llengües (anglès) en els seus plans d’estudi. Per això 
calia identificar assignatures i professorat predisposat a participar en el projecte,  desplegar un 
sistema de traducció/correcció de textos (supervisada per el SLT),  impulsar un pla  de formació 
dels docents (supervisada per l’ICE) i donar contingut i responsabilitat a la figura del coordinador 
de la competència transversal en terceres llengües (vinculat a la Secció d’Anglès del 
Departament de projectes d’Enginyeria). 

  
EIX DE COMUNICACIÓ. En aquest eix els punts a desenvolupar estaven bàsicament vinculats a 
la pàgina web de l’Escola i a les publicacions escrites, tant institucionals com docents. A partir 
d’un grup transversal de persones de la comunitat de l’ETSEIB (acadèmics, tècnics de gestió i 
experts en comunicació), creat per redissenyar la pàgina web, es pretén  desenvolupar el full 
de ruta de la internacionalització de la pàgina web. Complementàriament es planifica 
l’aspecte internacional en la renovació les publicacions promocionals i institucionals. 

 
EIX INSTITUCIONAL.  Aquest eix fa referència a la política d’incrementar la presència de 
l’Escola més enllà de les nostres fronteres, tant pel que fa a la participació en certàmens i fires 
internacionals, com en la necessitat d’establir convenis de col·laboració amb universitats 
situades en zones geogràfiques on encara no hi havia relació. 

 
EIX ORGANITZATIU. Calia que el concepte d’internacionalització fos present a la totalitat de 
l’Escola: direcció, administració acadèmica i no acadèmica, així com als Departaments, amb 
l’objectiu de generar una cultura global que permetés millorar els processos que fan referència a 
l’acollida de nous estudiants (incoming) i els corresponents a la sortida dels estudiants (outgoing), 
tot integrant-los a la totalitat de  processos administratius (vinculats o no a mobilitat). Per aquest 
punt es compta amb el suport de la Unitat PRISMA i de l’Àrea de Relacions Internacionals de la 
UPC. 

B)        RESUM DESCRIPTIU  DEL  PROJECTE 



                                                        PLA D’INTERNACIONALITZACIÓ DE L’ETSEIB 
 

5 
 

 
 
 
 

 
DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ PRÈVIA  
 
Tal com ha estat comentat en l’apartat A, l’ETSEIB ha disposat tradicionalment d’una gran 
predisposició per a la internacionalització. El primer intercanvi data del curs 1991/92 i la primera 
doble titulació, vinculada a l’Ecole Centrale de Paris, està associada al curs 1992/93. Aquest 
esperit ha anat creixent en aquests anys, com es pot veure en les dades de la taula següent: 
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Intercanvis totals en mobilitat 
 
També és destacable el número de convenis bilaterals en entorns d’interacció universitària. El 
programes TIME, SICUE i la xarxa UNITECH són exemples de la participació activa que l’Escola 
ha mantingut en aquests últims anys. Durant aquests anys s’han consolidat més de 150 
convenis amb d’altres universitats especialment europees, tot i que aquests darrers anys també 
s’han signat amb  universitats americanes (Nord i Sud), així com universitats asiàtiques i 
australianes. 
 
I com element indicatiu de la qualitat dels intercanvis, signifiquem la dada de les dobles 
titulacions en règim outgoing (estudiants que van) i en règim d’incoming (estudiants que venen). 
La doble titulació es tracta d’un intercanvi que porta associada una voluntat clara tant dels 
estudiants com de les institucions de donar confiança, continuïtat i associar un doble títol a 
l’estada internacional. En la taula que segueix s’indica el número de convenis que inclouen una 
doble titulació i el número d’estudiants in/out que cursen aquesta modalitat en els darrers 5 anys. 
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C)          MEMÒRIA 
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ELS ASPECTES A MILLORAR 
 
Malgrat que les dades indiquin l’activitat destacada de la ETSEIB respecte la mobilitat 
d’estudiants en valors absoluts, el concepte d’internacionalització encara no estava prou arrelat 
en la cultura de l’Escola.  
 
Les mancances detectades es resumeixen en els següents punts: 
 

• Poques assignatures impartides en anglès 
• El material docent traduït a l’anglès és escàs 
• La pàgina web no disposa d’una versió òptima en anglès i castellà 
• No es disposa de publicacions d’informació ni de promoció de l’Escola en llengua 

estrangera 
• Els procediments de gestió acadèmica per a estudiants incoming i outgoing requereixen 

de formalitzacions específiques que no estan integrades al sistema de gestió de PRISMA. 
 
 
OBJECTIUS I INDICADORS DE RESULTATS 
 
La direcció de l’Escola estableix la política d’apostar per la internalització de l’ETSEIB des d’un 
punt de vista transversal i ho defineix com a punt estratègic per al 2009. 
 
En aquesta línia es defineix el projecte i s’inclou a la planificació estratègica presentada a la UPC 
del darrer any (eix B, any 2009). Així l’ETSEIB va disposar de recursos addicionals i d’una 
motivació afegida per ordenar i prioritzar els diferents objectius que passem a descriure. 
 

1. Respecte a l’eix docent : 
 Capacitar l’estudiantat en la competència d’anglès,  integrada al seu entorn acadèmic. 

 
2. Respecte a l’eix de la comunicació : 
 Internacionalitzar la imatge de l’Escola i millorar la captació de nous estudiants i  
estudiantes  d’arreu del món.  

 
3. Respecte l’eix institucional : 
 Reforçar la imatge i presència de l’ETSEIB a l’estranger 
 
4. Respecte a l’eix organitzatiu : 
 Agilitar els tràmits vinculats a la mobilitat i facilitar la integració de l’estudiantat 
internacional. 

 
INDICADORS DE RESULTATS   

    
1. Increment del nombre d’assignatures que imparteixin docència en anglès 
2. Implementar un sistema de traducció de material docent 
3. Establir plans de formació per a PDI i PAS per millorar el nivell d’anglès 
4. Revisar la versió en anglès de la pàgina  web de l’ETSEIB 
5. Traduir a l’anglès al menys dues publicacions de divulgació acadèmica i/o 

institucional 
6. Participar en nous esdeveniments internacionals 
7. Signar nous convenis amb Universitats i Institucions estrangeres 
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ESTRATÈGIES I TASQUES DESENVOLUPADES 
 

1. Respecte a l’eix docent : Incrementar el nombre d’assignatures que 
imparteixin docència en anglès 

 
Durant el curs 2008/09, únicament existien assignatures vinculades a les titulacions Erasmus 
Mundus (màster) que oferien docència en anglès, tot i que sense cap suport ni programa de 
supervisió. 
 
Les sotsdireccions acadèmica i  de mobilitat a l’ETSEIB, juntament amb l’Àrea Acadèmica van 
constituir un grup de treball per desenvolupar les següents actuacions : 
 

1. Identificació d’un conjunt d’assignatures “internacionalitzables” d’acord amb els criteris de 
l’annex 1. 

2. Nomenament d’una professora coordinadora en la competència genèrica de l’anglès 
(Marta Aguilar, adscrita a la secció d’anglès del Departament de Projectes d’Enginyeria)  

3. Recollida de la proposta metodològica elaborada per part del professorat de les 
assignatures seleccionades (annex 2) 

4. Anàlisi de les necessitats formatives dels docents. Proposta de plans de formació 
individualitzats  “coaching system” coordinats amb l’ICE 

5. Anàlisi de les necessitats de traducció de textos i materials de presentació, coordinats 
amb el SLT 

6. Proposta de seguiment del nivell d’anglès de l’estudiantat vinculat a les assignatures.  
(annex  3 i annex 4) 

7. Avaluació del professorat mitjançant un test voluntari. 
 
El grup de treball va establir uns compromisos entre la direcció i el professorat per poder 
desplegar les accions: 
 
S’oferia: 

• El servei de traducció i correcció de textos 
• La formació a mida 
• Un pressupost per l’adquisició de material en anglès 
• L’assessorament metodològic de la coordinadora de la competència transversal 
• El reconeixement explícit i ampliat de l’activitat acadèmica pactat amb el vicerectorat de 

personal acadèmic 
 
Es demanava : 

• Una avaluació de les capacitats lingüístiques del professorat 
• Una qualitat lingüística en els textos i material de presentació de l’assignatura 
• Una avaluació coherent amb la llengua d’impartició de l’assignatura 
• Una predisposició a acceptar estudiants incoming 
• La possibilitat d’avaluar el model docent de cada una de les assignatures des d’una 

perspectiva observacional. 
 
Un cop definit el marc, es van desenvolupar les següents actuacions: 
 

• Consolidació d’un circuit de becaris traductors (fins a 3 en règim de 20 hores setmanals), 
amb supervisió de la coordinadora (Marta Aguilar), i en contacte amb els responsables de 
les assignatures participants. 

• Establiment d’un procediment per la correcció de textos existents i/o traduïts amb el SLT 
(Servei de llengües i terminologia) de la UPC.  

• Disseny, amb l’ICE, d’un programa de formació en anglès personalitzat per als docents . 
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• Ha quedat introduït en l’encàrrec docent del centre una valoració específica per a la 
coordinació de la competència transversal en el coneixement en terceres llengües. 
Considerant  l’existència en els nous plans d’estudi de les competències genèriques, s’ha 
volgut establir com a model el reconeixement acadèmic d’aquesta tasca, imprescindible 
per al desenvolupament i consolidació de la competència. 

• Dedicació d’un pressupost extraordinari per a l’adquisició de material bibliogràfic en 
terceres llengües. Aquesta actuació s’ha fet consensuadament amb la Biblioteca de 
l’Escola, vinculada a les assignatures incloses en el catàleg d’assignatures 
internacionalitzables (encara que no com a prerequisit).  

 
Tot aquest procés s’ha dut a terme en la seva fase preparatòria durant el segon quadrimestre del 
curs 2008/09 i s’ha materialitzat en el quadrimestre de tardor del curs 2009/10, amb el resultat 
que mostra el quadre següent: 
 
  
Assignatura Titulació Quadrimestre Tipologia  Núm. 

Estudiants 
Mètodes 
estadístics I 

EI-troncal 5 Pràctiques 75 

Mètodes 
Estadístics II 

EI-troncal 6 Pràctiques 75 

Mètodes 
Qualitat Total 

EI-optativa 7 Pràctiques 30 

Organització 
Industrial 

EI-troncal 7 Pràctiques 50 
 

Tecnologies 
energètiques 

Ei-troncal 9 Teoria i pràctiques 90 

Projectes EI-troncal 9 Teoria/Pràctiques 70 
 

Tecnologies 
Fabricació I 

EI-optativa 7 Teoria i pràctiques 30 

Fabricació 
Assistida 

EI-optativa 9 Teoria i pràctiques 20 

Fabricació 
Flexible 

EI-optativa 9 Teoria i pràctiques 20 

Processos 
Industrials I 

EOI-troncal 10 Pràctiques 50 

Econ. Mundial EOI-optativa 9 Teoria/pràctiques 45 
Comptabilitat 
Financera 

EOI-troncal 7 pràctiques 45 

Planificació 
Activitats Log. 

MLTM-optativa 9 Teoria i pràctiques 10 

Qudrimestre 
recerca (7 
assignatures) 

Màster 
CEM/AMASE 

9 Teoria i pràctiques 30 

TOTAL 20 assignat.   640 estudiants 
Taula 1 assignatures participants en el projecte (en verd assignatures impartides en anglès en el curs 2008/09) 
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2. Respecte a l’eix de la Comunicació : Millorar les estructures d comunicació i 
promoció.  
 
2.1 Respecte la pàgina WEB 
 
Les accions realitzades dins d’aquest apartat formen part d’un projecte més ampli de 
reformulació total de la pàgina web de l’ETSEIB  per tal d’adaptar l’estructura i els continguts a 
les noves necessitats dels usuaris. Aprofitant aquesta reformulació, el grup web (Sotsdirector 
TIC, Àrea Acadèmica i Àrea Promoció) va incorporar membres de l’oficina de relacions 
internacionals per tal d’aportar una visió internacional als canvis que s’estaven duent a terme. 
  
La primera tasca va consistir en obrir un debat sobre el concepte “d’internacionalització de la 
pàgina web”. Aquest punt era imprescindible per unificar criteris en la planificació dels continguts 
i l’estructura del web. No es tractava només de traduir els continguts, si no d’augmentar la 
presència de l’ETSEIB a l’exterior dissenyant una nova web que havia d’estar dirigida a totes les 
persones i institucions que puguin estar interessades en conèixer o interactuar amb l’Escola . 
Decidir els continguts que havien d’estar presents, per tal de satisfer la demanda dels usuaris 
hispano-parlants i la dels usuaris anglo-parlants,  ha estat fruit d’un intens treball d’anàlisi.  
  
El segon punt va ser l’establiment d’una estructura consolidada per garantir el manteniment en 
l’edició dels continguts del web internacional. Aquest procés es farà palès en un manual d’edició 
i d’estil que incorporarà la presència del concepte d’internacionalització en el seu 
desenvolupament (en fase d’elaboració). 
 
El tercer punt es va centrar en treballar conjuntament amb Factoria (Biblioteca ETSEIB), per 
desenvolupar un “portal d’assignatures”, un espai que permetés accedir a la totalitat d’informació 
pròpia de l’assignatura, fitxa de la guia, horaris, dates d’examen i dades de contacte virtual 
(campus). Aquest portal te accés a continguts en les tres llengües desenvolupades en la pàgina 
web (català, castellà i anglès) . 
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2.2  Respecte les publicacions promocionals 
 
Paral·lelament al desenvolupament de la pàgina web s’han publicat en els tres idiomes les 
següents guies informatives: 
 

- Guia d’acollida pels estudiants incoming  
- Guia de la mobilitat  
- Guia promocional de l’ETSEIB (en tràmit) 

 
En l’annex 5 s’inclouen portades de les guies comentades.  
 
3. Respecte l’eix institucional 
 
3.1 Increment de convenis en noves àrees geogràfiques 
 
Per desenvolupar aquest punt s’ha pres com a criteri fonamental l’incrementar el  nombre de 
programes/intercanvis amb universitats o xarxes a altres regions geogràfiques fora d’Europa i 
que tradicionalment no havien estat explotades a l’ETSEIB. A continuació es detallen les accions 
realitzades  
 

• Anàlisi de les zones geogràfiques amb poca incidència de convenis 
• Cerca de programes de col·laboració internacional en aquestes zones 
• Contactes amb les Universitats o promotors de projectes:  EU-Canada Transatlantic 

Exchange Partnership, Tongji University of Shangai, University of Lanzhou, University 
of Wuhan,  University of Tsinghua, University of Zhejiang, Curtin University of 
Technology, University of South Australia i Queensland University of Technology, 
University of Alberta a Canadà, TEMPUS AUTOMOTIVE: INSA Rouen, Icré@ 
Formation: INP Lorraine-ENSGSI, Xarxa Mediterrània d’Escoles d’Enginyeria,  King 
Mongkut’s University of Technology Thonburi (Tailàndia). 

 
3.2     Reforçar la imatge i presència de l’ETSEIB a l’estranger 
 
En aquest punt s’ha incrementat la presència de l’ETSEIB en certàmens i fires universitàries a 
l’estranger. A continuació es citen els actes als quals hem participat. 
 

- Assistència a les fires de mobilitat o fòrums: Forum Centrale Entreprises (París, França), 
Journée Internationale (Lyon, França), BestInfo (Viena, Àustria), European Career Fair 
(Massachusets Institute of Technology, USA)  
 

- Alta d’un representant de l’ETSEIB  la EAIE (European Association for International 
Education) i assistència a la conferència anual. 
 

- Co-organització per part de l’ETSEIB de la segona edició de la fira internacional 
l’’International Day’ de la UPC a octubre de 2010 
 

 
Trobada grup de treball TIME a Barcelona (ETSEIB febrer 2009) 
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4. Respecte a l’eix organitzatiu 
 
4.1 Generar estructures d’acollida a tota l’Escola 
 
Aquesta tasca s’ha realitzat especialment en els Departaments i amb els responsables de 
titulacions, amb l’objectiu de sistematitzar la seva participació. 

Així, complementàriament a la tasca realitzada per la pròpia Oficina de Relacions Internacionals i 
Admissions de l’ETSEIB, es van incorporar al procés d’acollida les estructures departamentals, 
tant des de la vessant administrativa (mitjançant els administradors de departament) com 
acadèmica (a partir dels responsables departamentals). L’objectiu era facilitar que l’estudiantat 
que venia a desenvolupar un PFC a l’Escola trobés fàcilment l’assessorament necessari per 
desenvolupar-lo 

També s’ha recolzat la creació de l’associació estudiantil ESN (Erasmus Students Network) 
 
4.2  Revisar les sessions d’acollida   
 
Iniciades l’any 2001 a l’Escola, al llarg d’aquests darrers anys s’han adaptat i millorat amb 
l’objectiu de garantir l’orientació dels estudiants i estudiantes dels diferents programes de 
mobilitat. S’ha incorporat a les sessions d’acollida de l’ETSEIB, l’Oficina de Mobilitat 
Internacional UPC (O.M.I.), aportant informació sobre aspectes legals i  l’associació  ESN 
(Erasmus Estudent Network) formada per estudiants de l’Escola per facilitar la integració dels 
alumnes en programes de mobilitat. 
 
4.3 Actualitzar la “guia d’intercanvi”  
 
Publicació clau per lliurar als estudiants i estudiantes de primer curs en les sessions d’acollida a 
l’ETSEIB. Inclou tota la informació acadèmica i els diferents serveis que ofereix l’Escola. 
 
4.4   Millorar l’atenció personalitzada.  

 
• Aquest curs,  l’Oficina de Relacions Internacionals i Admissions de l’ETSEIB (inclosa 

en el SIAE) ha comptat amb un becari més que els darrers anys per donar suport a 
les diverses tasques administratives, d’orientació i d’acollida a l’estudiantat incoming. 

• S’ha proporcionat un espai físic a l’Escola per a l’associació ESN amb un horari 
establert d’atenció a l’estudiantat .  
 

• S’ha incrementat el nivell i el nombre de persones de l’Administració que puguin fer 
una atenció correcta en anglès, degut a la consolidació d’un projecte de formació en 
anglès específic per a personal administratiu de l’Escola. Més de 35 persones han 
estat rebent docència per millorar el seu nivell de comprensió i fluïdesa expressiva en 
anglès (annex 6) 
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4.5  Integrar els incoming amb els outgoing ( amb el suport de ESN - ETSEIB-UPC)  

Com ja s’ha dit, enguany s’ha creat una nova representació de l’ESN amb un espai físic propi a 
l’ETSEIB.  Actualment actua com a representació de l’ESN de tota la UPC1.  

La representació de l’ESN a l’Escola ofereix suport en l’ambient acadèmic, social i d’inserció a la 
ciutat en el procés d’integració de l’estudiantat d’intercanvi mitjançant activitats que inclouen 
esdeveniments culturals, lúdics i socials. Entre les activitats més rellevants han introduït : 

• El “Programa Mentor: Estudiant-Tutor, com un suport pràctic per l’alumnat d’intercanvi en 
la integració acadèmica i social.  

• El Programa “Tandem”: grups per intercanvis lingüístics (trobades setmanals en grups de 
10-12 estudiants i estudiantes de diverses procedències lingüístiques en espais de 
l’ETSEIB) 

4.6 Desenvolupar i estandarditzar els procediments administratius vinculats als  
outgoing/incoming. 
 
De forma conjunta amb PRISMA i amb l’ARI-UPC s’ha constituït un grup pilot de treball que ha 
desenvolupat sistemes de gestió i informació per facilitar la tasca interna dels procediments 
administratius vinculats a la mobilitat (admissió, atorgament de places, matrícula, sol·licitud de 
places outoing, etcètera). Aquesta acció possibilita l’automatització de processos i la 
transferència d’informació des de Prisma i cap a Prisma. És per aquesta raó que hem considerat 
necessari dividir l’explicació de les actuacions en dos àmbits: incoming i outgoing.  
 
Estudiantat incoming 
 
Al llarg d’aquests darrers anys, la gestió del procés d’admissió dels estudiants de mobilitat a 
l’Escola s’havia fet manualment. Des de l’abril de 2009, l’ETSEIB ha incorporat conjuntament 
amb l’ETSETB l’admissió de l’estudiantat incoming al mateix programa d’admissió dels 
estudiants de postgrau. 
 
A partir d’aquest punt els serveis administratius de l’ETSEIB han realitzat : 
 

• Adaptació de paràmetres de control específics per l’admissió. 
• Actualització de la web de l’Escola quant al nou procediment d’admissió. 
• Optimització de la comunicació amb l’estudiantat 
• Volcatge de dades personals i acadèmiques de l’estudiantat de forma automàtica.  
• Automatrícula: L’estudiantat selecciona les assignatures en la matrícula, sense necessitat 

de ser introduïdes de forma anticipada. 
• Simplificació dels processos amb l’adaptació del procediment d’admissió al nou model de 

gestió  “e-administració” per oferir un sistema més àgil i proper. 
 

Estudiantat outgoing 
 
La gestió dels expedients de l’estudiantat local que realitzava un programa de mobilitat a 
l’estranger resultava molt laboriosa perquè no hi havia cap tipus d’automatització dels processos. 
Manualment, s’havia de donar d’alta cada any les places oferides a la intranet de l’ARI, fer 

                                                 
1  ESN és una de les associacions interdisciplinàries d’estudiants d’Europa, fundada el 1989 per donar suport i 
desenvolupar l’intercanvi d’estudiants. Aqueta xarxa, present a 297 institucions d’ensenyament superior de 32 països, 
està en constant desenvolupament i expansió. 
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l’assignació de les places, crear els pre-compromisos de mobilitat, gestionar les autoritzacions 
de matrícula, etc. 
  
El grup de treball pilot (PRISMA/ARI/ETSEIB) va dissenyar unes aplicacions al sistema que 
fessin possible gestionar gran part del procés a través de Prisma i e-secretaria establint les 
millores següents:. 
 

- Més control de la mobilitat dels estudiants en el seu expedient 
- Automatització de diferents processos 
- Manteniment de l’oferta de places d’un any acadèmic a un altre 
- Simplificació i millora de la comunicació amb els estudiants 
- Possibilitat d’expedir documents automàticament 
- Transparència del procés tant per l’administració com per l’usuari 

L’elaboració i desenvolupament d’aquest projecte incorpora nombroses millores en quant a 
l’eficiència en la gestió dels estudiants outgoing.  
 
 
VALORACIÓ ECONÒMICA 
 
El projecte ha comptat, bàsicament, amb el suport de la subvenció per a 2009 concedida dins 
l’eix B de la planificació estratègica de la UPC, per import  aproximat de 25.000 €. Amb aquest 
import s’han pagat els becaris, els viatges a fòrums i trobades internacionals i les edicions de les 
publicacions en anglès.  
 
No s’ha incrementat la plantilla de persones ni s’ha modificat l’estructura organitzativa. 
 
AVALUACIÓ DELS  RESULTATS 
Seguiment segons els indicadors de la pàg. 7 
 
Increment del nombre d’assignatures que imparteixin docència en anglès 
 

� S’ha passat de 8 assignatures a 20, amb un increment d’estudiants participants de 590  
� Han participat directament 23 professors: 
 
Marta Aguilar, Manel Mateo, Josep M Ibàñez, Xavier Tort Martorell, Lluís Marco, Lluís Batet, 
Carme Pretel, Joan Tarradellas, Joan Vivancos, Irene Buj, Lluís Gomà, Ana Barjau, Emili 
Hernàndez, Marc Serer, Amaia Lusa, Joan Jané, Luís Llanes, Marc Anglada, Orlando 
Santana, Elisabeth Engel, Lucas Van Wunnik, Inés Alegre i Montserrat Sansalvadó. 
 

Implementar un sistema de traducció de material 
 

���� Establert sistema amb el suport de becaris. Al llarg d’aquest període s’han traduït un total 
de 45 documents vinculats a les assignatures participants 

 
Establir plans de formació per a PDI i PAS per millorar l’anglès 
 

���� PDI, formació amb el suport de l’ICE. 12 professors han gaudit de formació    
personalitzada 

     � PAS, sistema propi de l’ETSEIB, amb el cofinançament de la OFA. 38 persones han 
assistit amb aprofitament als cursos impartits a l’Escola.  
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Dissenyar la versió en anglès del web 
 
     ���� Implantada web en anglès 
 
Traduir a l’anglès al menys dues publicacions de divulgació acadèmica i/o 
institucional 
 
    � Dues publicacions traduïdes i una tercera en elaboració 
 
Participar en nous esdeveniments internacionals 
 

���� Participació en tres events nous (pàg. 11) 
 

Signar nous convenis amb Universitats i Institucions estrangeres 
 

� Presentació del projecte ‘Learning Engineering Practices for Globalization’ en el marc del 
programa EU-Canada Transatlantic Exchange Partnership (Convocatòria 2009) 
� Realització d’estades acadèmiques de PFC per part d’estudiants (8) a universitats xineses 
(Tongji University of Shangai, University of Lanzhou, University of Wuhan,  University of 
Tsinghua, University of Zhejiang) durant el curs 2009-2010. 
� Contacte institucional amb tres universitats a Austràlia (Curtin University of Technology, 
University of South Australia i Queensland University of Technology) per al possible 
establiment de convenis de mobilitat. 
� Proposta d’acord de mobilitat d’estudiants amb University of Alberta a Canadà 
� Participació com a institució de dos projectes dins del programa TEMPUS (Tempus dóna 
suport a la modernització de l’educació superior i crea una àrea de cooperació en els països 
limítrofs a la UE). Projectes en què participa l’ETSEIB:  ‘TEMPUS AUTOMOTIVE’ i ‘Icré@ 
Formation’. 

• Líder TEMPUS AUTOMOTIVE: INSA Rouen 
• Líder Icré@ Formation: INP Lorraine-ENSGSI 

� Adhesió al grup d’acció 1 (Mobilitat) de la xarxa RMEI (Xarxa Mediterrània d’Escoles 
d’Enginyeria): ‘Réseau pour l'accroissement de la mobilité des étudiants en qualité et 
quantité’. 
� Signatura de conveni de mobilitat per a la titulació del Graduat Superior en Disseny amb 
King Mongkut’s University of Technology Thonburi (Tailàndia). 

 
MECANISMES PER GARANTIR LA QUALITAT CONTINUA 
 
Tot i que els resultats assolits es consideren molt favorables, cal seguir progressant en la línia de 
la internacionalització, sobretot en el marc dels nous plans d’estudis, adaptats a l’EEES que 
s’iniciaran el proper curs 2010/2011. 
 
Per això en mantenen els dos grups de treball: el corresponent a l’eix docent per la 
implantació de les assignatures impartides en anglès i el corresponent al “grup web”, per a 
l’actualització permanent de la pàgina web, que inclou la versió en anglès. 
 
REPTES DE FUTUR 
 
En una segona fase (quadrimestre primavera) està previst incidir en els aspectes metodològics 
de les assignatures a impartir en anglès, sobretot en aquells que poden incidir en la docència per 
la diversitat. Es tracta de desenvolupar habilitats per treballar en grups no únicament 
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pluridisciplinars,  sinó que a la vegada convergeixin diferents cultures. En aquest sentit està 
previst desenvolupar seminaris per a les assignatures incloses en el catàleg. 
 
S’establiran mecanismes per potenciar el desenvolupament i/o la presentació dels Projectes 
Final de Grau i Projectes Final de Màster en llengua anglesa. 
 
Es mantindran els plans específics de formació en anglès pel PDI i pel PAS 
 
Es fomentarà la participació i implicació del professorat en el projecte docent en anglès, prenent 
com referència els 23 professors del curs 2008/2009. 
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D)      ACREDITACIÓ DELS RESULTATS .  ANNEXOS 

E)  S RES 

Annex 1 
 
Criteris per establir un catàleg d’assignatures internacionalitzables  
 
Grup de treball específic.  
 
Lázaro Cremades (Sotsdirector de relacions Internacionals), Patrícia Duarte (Àrea de 
Promoció, Comunicació i Empresa), Ana Brau, Sandra García i José Parra (Oficina de 
Relacions Internacionals i Admissions) i Carlos Oriol (Àrea Acadèmica) 
 
Criteris d’assignatura internacionalitzable 
 

• Estar ubicada en el segon cicle del pla d’estudis 
• Tenir una àmplia demanda en els darrers tres anys d’estudiantat ncoming 
• Disposar d’un conjunt de professorat amb capacitat lingüística demostrada 

per impartir docència en anglès 
• Tenir un model docent que estimulés la interactivitat oral (classes 

programades de debat i presentacions orals) i escrita (presentacions de 
treballs i problemes) 

• Tenir un model avaluatiu que fomentés el treball en grup i aplicar criteris en 
aquests grups per aconseguir que els membres tinguessin diferents 
nacionalitats. 

• Disposar d’una bibliografia de referència en anglès 
• Tenir un rendiment quantitatiu tant per estudiantat ordinari com estudiantat 

incoming per sobre del 75%. No es tractava d’incrementar frívolament la 
dificultat i exigència d’una assignatura. 

• Disposar d’una estructura de grups i horaris que oferís alternatives a 
l’estudiantat ordinari que no volgués/pogués participar en el projecte 

 
F)  
G)  
H)  
I)  
J)  
K)  
L)  
M)  
N)  
O)  
P)  



                                                        PLA D’INTERNACIONALITZACIÓ DE L’ETSEIB 
 

17 
 

Annex 2  
Fitxa proposta metodològica professorat participant en el programa de docència 
en anglès (exemple) 
 
NOM ASSIGNATURA QUE PROPOSEU: ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL 
 
PROJECTE ACADEMIC QUE PROPOSEU  (proposeu fer classes magistrals, classes de 
problemes, classes pràctiques de resolució de casos, etc.): 
 
Per al primer quadrimestre del curs 2009-10 es proposa fer un grup de pràctiques en anglès. 

Per al segon quadrimestre del curs 2009-10 es proposa fer un grup de teoria i pràctiques en 

anglès; això vol dir impartir tota la assignatura en anglès. 

 
FEU UNA VALORACIÓ DE LES NECESSITATS QUE TINDREU (Material que s’hagi de 
comprar, o d’adaptar/traduir): 
 
Adaptació dels enunciats de les pràctiques que ja es varen traduir el curs passat i que s’han 

d’actualitzar al mateix temps que ho fan els enunciats en català/castellà. 

Traducció i/o revisió de la traducció dels enunciats dels treballs complementaris (entre 3 i 6 

fulls DIN A4 en total). 

Traducció i/o revisió dels enunciats dels exàmens (aproximadament 10 fulls DIN A4) 

 
NIVELL D’ANGLÈS QUE TENIU: 
-Teniu algun títol oficial o reconegut? .NO............................................................... 
 
-Heu fet alguna estada de 1 a 3 mesos (o més llarga) a algun país de parla anglesa? Detalleu la 
durada de l’estada. 
.NO.............................................................................................................................. 
- Heu donat alguna vegada classes o xerrades sobre la vostra àrea en anglès? Expliqueu el tipus 
d’acte i la freqüència. 
 
Curs 1992/93 Production Management (MBA Esade) 73,5 hores 

Curs 1993/94 Operations Management & Innovation (MBA Esade) 36hores 

Curs 1994/95 Operations Management & Innovation (MBA Esade) 39 hores 

Curs 1996/97 Operations Management & Innovation (MBA Esade) 36 hores 

Curs 1997/98 Operations Management & Innovation (MBA Esade) 47 hores 

Curs 1998/99 OperationsResearch (MBA Esade) 41,34 hores 

Curs 1998/99 Virtual Operations Management (MBA Esade) 28,5 hores 

1993 Curs: Production and Operations Management, impartit a Sofia (Bulgària) en el marc 

del programa PHARE de la Unió Europea.  

1994 Curs: Production and Operations Management, impartit a Sofia (Bulgària) en el marc 

del programa PHARE de la Unió Europea. 

1995 Curs: Production and Operations Management, impartit a Sofia (Bulgària) en el marc 

del programa PHARE de la Unió Europea 
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Annex 3 
Test  seguiment estudiants que han rebut docència en anglès   
 
CURS QUE ACTUALMENT ESTÀS REALITZANT: 
1. Nom i cognoms (Name & Surname):     DNI: 
2. Edat (Age):      3. Data de naixement (Date of birth):4. Lloc de naixement (Place of birth): 
5. Nacionalitat :      
6. Sexe: Dona(Female) �   Home (Male) �  
7. Telèfon:                 
8. Correu electrònic (Email): 
9. Llengües que parles regularment (Languages you speak regularly) 
 
Qüestions diverses sobre l’aprenentatge de l’anglès (On your language learning) 

10. Recordes a quin curs o a quina edat vas començar a estudiar anglès a l’escola? (How old 
were you when you first began studying English at school?) 
      ………………..……………………............................. 
 
11. Has cursat alguna assignatura d’anglès a l’ETSEIB ? (Have you taken any English course in 
English at ETSEIB?) 

Sí �   No �               �   L’estic cursant actualment (yes, at the moment)  
En cas afirmatiu, especifica quina i en quin any acadèmic (Which one and when): 
…………………....................................................... 
 12. Estàs estudiant anglès fora de l’escola actualment (aquest any acadèmic)? (Are you 
studying English outside Etseib this academic year?)   
            Sí �       No �    
      En cas afirmatiu, especifica (If you are, specify) 
 
      Centre:  ……………………………..            Nivell: …………………………….. 
      Durada del curs: …………………            Hores per setmana: ………………… 
 
13. A Primària, Secundària, Batxillerat o mòduls, recordes haver tingut alguna assignatura en 
anglès (ex. “Coneixement del medi”, “Física”)? (During primary or secondary school did you study any 
course IN English, e.g. Physics, History?) 
      Sí  �  No �  
      En cas afirmatiu, especifica a quin centre, a quina (es) assignatures i a quins cursos: 
 
14. Vas estudiar la Primària o Secundària en alguna escola anglesa or nord-americana? (Did you 
study primary or secondary education in any English school?) 
 
Estades i viatges a l’estranger (Relevant stays in an English-speaking country) 

15. Has estat alguna vegada a un país de parla estrangera on hagis parlat en anglès?  (Have  you 
ever been in any English-speaking country?)  

Sí �  No �   
      En cas afirmatiu, especifica QUAN (WHEN):  _______________________________ 
a) inferiors a tres mesos (for less than 3 months): Sí �  No �  
Quin tant per cent de temps vas practicar l’anglès?  

100% �        75% �         50% �           25% �        menys de 25%  �  
b)superiors a tres mesos?(more than 3 months?) Sí �  No �  
 Quin tant per cent de temps vas practicar l’anglès?  

100% �        75% �         50% �           25% �        menys de 25%  �  
        
 

 



                                                        PLA D’INTERNACIONALITZACIÓ DE L’ETSEIB 
 

19 
 

Qüestionari POST- 
 

 

1. What is your opinion about the course in English? What is your overall assessment? 
 

2. What English aspects did you learn or practise in this English group?- Rate them from most 
important (5) to least important (1). 
 
3. Did you find any negative effect or aspect? Which ones? -Rate them from most seriously 
negative (5) to least (1). 
 
4. Was there anything missing? 
 
5. Do you plan to enrol in another English group in the future? 
 
6. Did you have any (compulsory) bibliography in English? Any other material in English 

(articles, readings, books, etc.) apart from the slides the teacher used? 
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Annex 4: 
Anàlisi de les dades del OPT abans i després de fer una assignatura en anglès.  

Anàlisi de les dades inicials  

A l’inici del curs, 83 estudiants fan el test (les dues parts, listening i grammar).  
Una prova de comparació de trataments amb dades aparellades (paired-t) mostra que els 
estudiants treuen notes superiors en el listening (mitjana 73,60) que en el grammar (mitjana 62,86).  
 

Paired T for Listening - Grammar 

 

             N   Mean  StDev  SE Mean 

Listening   83  71,60   8,64     0,95 

Grammar     83  62,86  11,30     1,24 

Difference  83   8,75   9,79     1,07 

 

 

95% CI for mean difference: (6,61; 10,88) 

T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = 8,14  P-Value = 0,000 

 
Tant una anàlisi descriptiva (diagrames de punts) com una anàlisi formal (anàlisi de la variança, 
ANOVA), mostren que no hi ha diferències en les notes dels estudiants en funció del professor.  
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One-way ANOVA: Listening versus Teacher  

 

Source   DF      SS    MS     F      P 

Teacher   2    28,6  14,3  0,19  0,829 

Error    80  6097,3  76,2 

Total    82  6125,9 

 

S = 8,730   R-Sq = 0,47%   R-Sq(adj) = 0,00% 

 

                              Individual 95% CIs For Mean Based on 

                              Pooled StDev 

Level       N    Mean  StDev  -------+---------+---------+---------+-- 

Hernandez  39  71,179  8,290   (----------*----------) 

Ibañez     15  72,800  9,390  (-----------------*-----------------) 

Pretel     29  71,552  8,967  (------------*------------) 

                              -------+---------+---------+---------+-- 

                                  70,0      72,5      75,0      77,5 

Pooled StDev = 8,730 

 

One-way ANOVA: Grammar versus Teacher  

 

Source   DF     SS   MS     F      P 

Teacher   2      7    3  0,03  0,975 

Error    80  10462  131 

Total    82  10468 

 

S = 11,44   R-Sq = 0,06%   R-Sq(adj) = 0,00% 

 

 

                             Individual 95% CIs For Mean Based on 

                             Pooled StDev 

Level       N   Mean  StDev   --+---------+---------+---------+------- 

Hernandez  39  63,10  10,83             (-----------*-----------) 

Ibañez     15  62,33  13,36   (-------------------*------------------) 

Pretel     29  62,79  11,20          (-------------*-------------) 

                              --+---------+---------+---------+------- 

                             57,0      60,0      63,0      66,0 

 

Pooled StDev = 11,44 
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Anàlisi de les dades finals 

A finals de curs, només 47 estudiants fan de nou el test. D’aquests 47, 4 fan únicament una part de 
la prova (o bé el listening o bé el grammar). Dels 43 que fan les dues parts del test, 5 estudiants 
no van fer el test inicial. Per tant, ens queden 38 estudiants dels que tenim les dades completes 
(fan les dues parts tant del test inicial com del final).  
Dels estudiants que fan el test final de curs, la prova paired-t mostra de nou que les notes són 
superiors en el listening (mitjana 75,12) que en el grammar (mitjana 68,79).  
 
Paired T for Listening - Grammar 

 

             N   Mean  StDev  SE Mean 

Listening   43  75,12   8,17     1,25 

Grammar     43  68,79  12,49     1,90 

Difference  43   6,33   9,39     1,43 

4 

 

95% CI for mean difference: (3,44; 9,21) 

T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = 4,42  P-Value = 0,000 

 

Igualment, fent servir el nivell de significació habitual del 5%, no es detecten diferències en les 
notes ni de listening ni de grammar en funció dels professors.  
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One-way ANOVA: Listening versus Teacher  

 

Source   DF      SS     MS     F      P 

Teacher   2   300,2  150,1  2,35  0,108 

Error    41  2623,0   64,0 

Total    43  2923,2 

 

S = 7,998   R-Sq = 10,27%   R-Sq(adj) = 5,89% 

 

                              Individual 95% CIs For Mean Based on 

                              Pooled StDev 

Level       N    Mean  StDev  ----+---------+---------+---------+----- 

Hernandez  21  73,905  7,873       (------*------) 

Ibañez     11  79,273  7,811               (---------*--------) 

Pretel     12  72,500  8,383  (--------*--------) 

                              ----+---------+---------+---------+----- 

                               70,0      75,0      80,0      85,0 

 

Pooled StDev = 7,998 

 

 

 

One-way ANOVA: Grammar versus Teacher  

 

Source   DF    SS   MS     F      P 

Teacher   2   276  138  0,92  0,406 

Error    43  6449  150 

Total    45  6725 

 

S = 12,25   R-Sq = 4,10%   R-Sq(adj) = 0,00% 

 

 

                             Individual 95% CIs For Mean Based on 

                             Pooled StDev 

Level       N   Mean  StDev  -------+---------+---------+---------+-- 

Hernandez  23  66,48  12,59  (---------*---------) 

Ibañez     11  72,55  12,73         (--------------*--------------) 

Pretel     12  68,92  11,05   (-------------*-------------) 

                             -------+---------+---------+---------+-- 

                                 65,0      70,0      75,0      80,0 

 

Pooled StDev = 12,25 
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Comparació dels resultats dels dos tests: inici i final de curs 

La comparació es realitza amb els 38 estudiants que van fer els dos tests: el d’inici de curs i el de 
final de curs. Els dos diagrames bivariants següents (a dalt, per listening, i a baix per grammar) ja 
permeten veure que hi ha hagut una millora en els resultats (pràcticament sempre el punt negre, 
corresponent al test final, apareix per sobre del punt vermell, corresponent a la nota del test 
inicial).  
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Aquesta percepció es pot confirmar formalment amb una prova paired-t. Pel listening, el resultat és 
aquest: (fem servir com a hipòtesi alternativa Pre<Post, ja que volem comprovar si la nota després 
del curs és superior a la inicial).  
 
Paired T-Test and CI: Pre-listening; Post-listening  

 

Paired T for Pre-listening - Post-listening 

 

                 N   Mean  StDev  SE Mean 

Pre-listening   38  72,03   8,14     1,32 

Post-listening  38  74,74   8,46     1,37 

Difference      38  -2,71   6,38     1,04 

 

95% upper bound for mean difference: -0,96 

T-Test of mean difference = 0 (vs < 0): T-Value = -2,62  P-Value = 0,006 
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Pel grammar, el resultat és aquest:  
 
Paired T-Test and CI: Pre-grammar; Post-grammar  

 

Paired T for Pre-grammar - Post-grammar 

 

               N    Mean  StDev  SE Mean 

Pre-grammar   38   63,63  12,66     2,05 

Post-grammar  38   67,79  12,65     2,05 

Difference    38  -4,158  5,191    0,842 

 

 

95% upper bound for mean difference: -2,737 

T-Test of mean difference = 0 (vs < 0): T-Value = -4,94  P-Value = 0,000 

 
Els p-valors tan baixos ens permeten afirmar que hi ha un increment estadísticament significatiu en 
les qualificacions tant en listening com en grammar. Una altra cosa és que l’increment sigui gran o 
important (en mitjana, 2,7 punts sobre 100 en listening i 4,2 punts sobre 100 en grammar).  
No es detecten diferències segons el professor ni en les puntuacions de listening ni en les de 
grammar.  
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One-way ANOVA: Dif Post-Pre LISTENING versus Pre-teacher  

 

Source       DF      SS    MS     F      P 

Pre-teacher   2   115,1  57,6  1,45  0,249 

Error        35  1392,7  39,8 

Total        37  1507,8 

 

S = 6,308   R-Sq = 7,63%   R-Sq(adj) = 2,36% 

 

 

                             Individual 95% CIs For Mean Based on 

                             Pooled StDev 

Level       N   Mean  StDev  ---------+---------+---------+---------+ 

Hernandez  20  2,850  5,887           (-------*-------) 

Ibañez      7  5,714  4,855             (-------------*-------------) 

Pretel     11  0,545  7,699  (----------*----------) 

                             ---------+---------+---------+---------+ 

                                    0,0       3,5       7,0      10,5 

Pooled StDev = 6,308 

 
One-way ANOVA: Dif Post-Pre GRAMMAR versus Pre-teacher  

 

Source       DF     SS    MS     F      P 

Pre-teacher   2   54,5  27,3  1,01  0,374 

Error        35  942,5  26,9 

Total        37  997,1 

 

S = 5,189   R-Sq = 5,47%   R-Sq(adj) = 0,07% 

 

 

                             Individual 95% CIs For Mean Based on 

                             Pooled StDev 

Level       N   Mean  StDev  -------+---------+---------+---------+-- 

Hernandez  20  3,150  5,733  (---------*--------) 

Ibañez      7  6,286  4,645        (---------------*---------------) 

Pretel     11  4,636  4,342     (------------*-----------) 

                             -------+---------+---------+---------+-- 

                                  2,5       5,0       7,5      10,0 

Pooled StDev = 5,189 
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Fent servir un nivell de significació del 5%, es pot afirmar que existeix correlació entre les 
qualificacions del listening abans del curs i l’increment de notes en el listening (la diferència entre 
després i abans). És a dir, sembla que els estudiants que tenen una nota més baixa en el listening 
inicial aconsegueixen millorar més que els que tenen una nota inicial en el listening més alta. 
Aquesta correlació no es detecta en el grammar.  
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Pearson correlation of Pre-listening and Dif 

Post-Pre LISTENING = -0,342 

P-Value = 0,036 

Pearson correlation of Pre-grammar and Dif Post-

Pre GRAMMAR = -0,207 

P-Value = 0,212 

 

Conclusions finals i recomanacions 

Podem resumir la informació extreta de les dades en els següents punts:  
- Mai no es detecten diferències entre els 3 professors.  

- Hi ha un increment de notes significatiu entre el test inicial i el final tant en listening com en 
grammar.  

- En el listening, la millora de notes és més alta en els estudiants que tenien qualificacions més 
baixes en el listening inicial. Això no es detecta en el grammar.  

 
Algunes consideracions finals:  

- Donat que el test inicial i el final que es van passar als estudiants no eren exactament el 
mateix, podria ser que el test final fos més fàcil que l’inicial i això expliqués la millora en 
les notes. Han de ser especialistes coneixedors en el OPT (Marta) els qui valorin si els dos 
testos tenien una dificultat equivalent.  

- De cara a pròxims cursos, és molt important que tots els estudiants facin el test inicial i el 
test final. En aquest cas només la meitat dels estudiants que van fer el test inicial van fer el 
test final. Això treu representativitat a la mostra, i pot introduir biaxos en els resultats (per 
exemple, podria ser que els estudiants que van fer el test final siguin els més “aplicats”, i 
que per tant l’estudi fet no tingui en compte els “pitjors” estudiants).  
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Annex 5  
Portades guies 
 
 
Portada de la guia acadèmica de mobilitat curs 2009/10 

 
 
 
Portada de la guia incoming. Curs 2009/10 
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Annex 6  
 
Relació del PAS que ha realitzat els cursos d’anglès dissenyats a 
l’ETSEIB 
 
LLISTA INSCRITS ALS CURSOS D’ANGLES DEL PAS ORGANITZATS A L’ETSEIB 
 
Curs 2008/2009 
 
Total alumnes:  32 1r. Qt. , 27 2on Q. 
 
 
BEGINNERS 1er. Quatrimestre 2on. Quatrimestre 
Beginners CASTELL BONACHELA, Mª 

Dolors  FERRER CALVO, Paloma 

FERRER CALVO, Paloma MANZANO GARCÍA, Lourdes 

MANZANO GARCÍA, Lourdes MORENO PAREDES, Mª José 

MORENO PAREDES, Mª José ROYO PORTA, Rosa Maria 

ROYO PORTA, Rosa Maria SOTO MONDELO, Rosa Maria 

SOTO MONDELO, Rosa Maria  
Pre-Intermediates BERMÚDEZ JIMÉNEZ, Rafael BERMÚDEZ JIMÉNEZ, Rafael 

CUELLO SEGURA, Ana María CUELLO SEGURA, Ana María 

DURANY VIDAL, Mª Lourdes DURANY VIDAL, Mª Lourdes 

GÓNGORA MORA, Núria  GÓNGORA MORA, Núria  
GUERRERO CRUZ, José 
Manuel 

GUERRERO CRUZ, José 
Manuel 

MARÍN MACAYA, María MARÍN MACAYA, María 

PIÉ PANAREDA, Immaculada PIÉ PANAREDA, Immaculada 

PRATS MAÑAS, Laura  VIVES CASAS, Mª Núria 
RIERA SENSAT, Fco. Javier  
VIVES CASAS, Mª Núria  
  

Intermediates ALLA BEDAHNANE, Abdelilah ALLA BEDAHNANE, Abdelilah 
BERMÚDEZ JIMÉNEZ, José  CAMACHO GARCÍA, Antonia 
CAMACHO GARCÍA, Antonia GARCÍA RABELLA, Francesc 
FORMENTÍ FAMADAS, Eulàlia.  SEGALÉS MIRAVENT, Isabel  
GARCÍA RABELLA, Francesc  SOLÉ PELLISA, Francina 
SEGARRA CAMPOS, Olga   
SOLÉ PELLISA, Francina   
SOMALO COARASA, Mª Rosa.  

Upper-Intermediates BARTOLÍ MIRALLES, Josep APARICIO BÁDENAS, Noelia   
BLASCO FERNÁNDEZ, Lídia BARTOLÍ MIRALLES, Josep 

BORT RAMBLA, Núria BLASCO FERNÁNDEZ, Lídia 

CARNICER CÁCERES, Adela  BORT RAMBLA, Núria 
MOLMENEU TRIAS, Meritxell CARNICER CÁCERES, Adela  
PACO MATEO, Eduardo José  MOLMENEU TRIAS, Meritxell 
PARRA RODRÍGUEZ, José Blas  PACO MATEO, Eduardo José  
SÁNCHEZ DÍAZ, Alexandre  PARRA RODRÍGUEZ, José Blas  

 SÁNCHEZ DÍAZ, Alexandre  
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Curs 2009/2010 
 
Total alumnes:  38 inscrits  1r. Qt.  
 
Beginner (8) 
MANZANO GARCÍA, Lourdes 
VAQUERO AMATE, Rosa Mª 
MORENO PAREDES, Mª José 
FERRER CALVO, Paloma 
CASTAÑER RIOBOO, David 
SOTO MONDELO, Rosa Mª 
MOJAL MERINO, Zaida 
CASTELL BONACHELA, Mª Dolors 
 
Intermediate (10) 
ANGLADA CANTARELL, Margarita 
SOLÉ PELLISA, Mª Mercè 
SEGALÉS MARIVENT, Isabel 
SOMALO COARASA, Mª Rosa 
SERRANO CARREÑO, Isabel 
CAMACHO GARCÍA, Antonia 
SALINAS BERNAL, Marta 
GARCESO CALPE, Sílvia 
CASAS CARBONELL, Antoni 
ANDRÉS DÍAZ, Mercè 
 
Pre-intermediate (13)  
ALBIZURI CANADELL, Silvia 
CUELLO SEGURA, Ana Mª 
CASAMOR FUSTER, Assumpta 
PIÉ PANAREDA, Immaculada 
DEL PILAR MARTELL, Beatriz 
SAGUÉS CIFUENTES, Isabel 
DURANY VIDAL, Mª Lourdes 
BERMÚDEZ JIMÉNEZ, Rafael 
GUERRERO CRUZ, José Manuel 
GUIROLA CARBALLAR, Amalia 
GÓNGORA MORA, Núria 
VIVES CASAS, Mª Núria 
GALABERT PUJOL, Josep Mª 
 
Upper-intermediate (5) 
PARRA RODRÍGUEZ, José Blas 
BLASCO FERNÁNDEZ, Lídia 
BORT RAMBLA, Núria 
BARTOLÍ MIRALLES, Josep Manel 
CARNICER CÁCERES, Adela 
  
 


