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1

OBJECTIU I ABAST

L’objectiu del Pla de Promoció és donar a conèixer, mitjançant diferents accions adreçades a l’estudiantat
dels diferents cicles formatius, l’oferta de titulacions de graus i màsters que s’imparteixen a l’EEBE.
Les accions promocionals dels graus i dels màsters estan dirigides a estudiantat nacional internacional.

2

DESENVOLUPAMENT

Les accions que es recullen en el Pla de promoció estan estructurades en funció del perfil de l’estudiantat a
qui va dirigit. L’equip directiu revisa i aprova anualment el desenvolupament d’aquestes activitats així com
el disseny i actualització dels canals i instruments de difusió utilitzats per arribar al futur estudiantat.
Les dates d'aquestes accions s'actualitzen cada curs segons calendari i disponibilitat.

2.1 Accions adreçades a l’estudiantat nacional i internacional d’accés a les titulacions de grau
Es duen a terme les següents accions:
1.- Jornades de Portes Obertes
Es fan diverses convocatòries presencials a l’EEBE i/o virtuals que tenen com a finalitat donar una informació
general de l’escola i dels seus espais i específica dels graus que s’imparteixen a l’EEBE. Hi participa part de
l’equip directiu, els coordinadors de grau, personal de gestió acadèmica i les associacions d’estudiantat amb
la presentación dels seus projectes.
2.- Fires i Salons
Tenen com a objectiu fer arribar informació personalitzada i detallada dels estudis de grau que s’imparteixen
a l’EEBE a l’estudiantat de secundària batxillerat i cicles formatius d’arreu del país.
● Saló Ensenyament
Participació de l’EEBE, conjuntament amb la resta d’escoles de la UPC, en un estand a la Fira de Barcelona.
En representació de l’escola hi assisteixen membres del Personal Docent i Investigador (PDI), Personal
d’Administració i Serveis (PAS) i estudiantat.
● Altres fires i salons
Participació de l’EEBE en altres fires i salons recomanats per la UPC. En representació de l’escola
assisteixen membres del PDI, PAS i/o estudiantat.

3.- Visites concertades a/de centres educatius.
Aquestes visites consisteixen en la realització d’una activitat i/o xerrada de difusió dels graus que
s’imparteixen a l’EEBE adreçat a centres educatius concrets. Hi estan incloses les visites que realitzen
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membres dels diferents col·lectius de l’EEBE a centres educatius, ja sigui per fer difusió dels graus que
s’imparteixen a l’EEBE i/o realització d’una activitat, així com les visites concertades que realitzen els centres
educatius a l’EEBE.
4.- Activitats de divulgació científica i tecnològica
L’EEBE participa en un seguit de programes i esdeveniments per tal d’ajudar a difondre l’interès per la
ciència i l’enginyeria a l’estudiantat de primària, secundària, batxillerat, cicles formatius i professorat de
secundària i batxillerat. Les activitats es duen a terme per part de membres del PDI, PAS i estudiantat i són
de diferent tipologia:
●
●
●
●
●

Activitats de divulgació científica i tecnològica a l’EEBE oferides en un programa propi.
Activitats de divulgació científica i tecnològica sol·licitades per escoles de secundaria a l’EEBE.
Activitats de divulgació científica i tecnològica en esdeveniments de difusió de ciència i tecnologia de
caràcter general.
Activitats de divulgació científica i tecnològica en el si d’altres activitats organitzades per centres
educatius de primària i secundària o altres entitats a l’EEBE.
Activitats d’estiu.

2.2 Accions adreçades a l’estudiantat nacional i internacional d’accés a les titulacions de màster
Es duen a terme les següents accions:
1. Sessions informatives
Oberta a tot l’estudiantat però destinada principalment als estudiants del darrers cursos del grau. Hi participa
part de l’Equip Directiu, els/les coordinadors/es, PDI i estudiantat de cada màster.
Les sessions són presencials i/o virtuals a l’EEBE i a la resta de les escoles de la UPC i a d’altres universitats
nacionals i internacionals.
2. Fires i Salons d’Orientació
Tenen com a objectiu fer arribar informació personalitzada i detallada dels estudis de màster que
s’imparteixen a l’EEBE a l’estudiantat dels darrers cursos de grau nacional i internacional.
• Saló Futura
Participació de l’EEBE conjuntament amb la resta d’escoles de la UPC en un estand a la Fira de Barcelona.
En representació de l’escola hi assisteixen membres PDI, PAS i estudiantat.
• Fires i salons d’orientació nacionals i internacionals
Participació en fires i salons d’orientació nacionals i internacionals que ens proposin tant de la UPC com
de la pròpia EEBE. En representació de l’escola hi assisteixen membres PDI, PAS i estudiantat.
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3. Xerrades i ponències de divulgació científica i tecnològica.
Xerrades presencials i/o virtuals relacionades amb el màster organitzades per PDI i estudiantat, i adreçades
a futur estudiantat de màster de la UPC i d’universitats nacionals i internacionals.
4. Participació en el Fòrum d’empreses
En el Fòrum d’empreses organitzat per l’EEBE es disposarà d’un estand per informar a l’estudiantat dels
estudis de màster que s’imparteixen a l’escola.
5. Participació en xarxes d'excel·lència i congressos
Participació en xarxes d’excel·lència entre universitats europees i indústria. I participació en congressos
dedicats a l’educació internacional per a la promoció internacional dels nostres estudis.

3

RECURSOS

L’EEBE posarà a disposició d’aquest pla els recursos humans, material promocional, i instal·lacions de la UTG
del Campus Diagonal Besòs que tingui al seu abast.

4

SEGUIMENT I MILLORA

A la finalització de cada curs es valoraran els resultats de les accions i s’inclourà, si escau, propostes de
millora. Aquesta valoració formarà part de l’informe anual de l’anàlisi del procés 3.1. Definir els perfils
d'ingrés, egrés i criteris d'accés del SGIQ de l'EEBE.

5

RESPONSABILITAT

És responsabilitat de l’equip directiu definir i revisar el pla de promoció i proporcionar el suport institucional
necessari per a que es dugui a terme.
La sotsdirecció responsable es fa càrrec del correcte desenvolupament del pla amb el suport de la unitat de
suport institucional i relacions externes de la UTG-CDB.
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