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L'oportunitat d'adreçar unes paraules de
salutació a totes les persones vinculades 

a l'EUSS, en aquesta ocasió en la presentació
de la memòria corresponent al curs 2008-2009,
constitueix una invitació a mirar el passat
immediat i a fer-ne una valoració.

En primer lloc, vull expressar el meu agraïment
a l'amic Orlando González pels anys de dedica-
ció a la nostra Escola Universitària Salesiana
de Sarrià com a president de la Fundació Rinaldi.
La seva lucidesa en la presa de decisions, sovint
no fàcils, i el seu esperit innovador han deixat
empremta en el procés de consolidació de
l'EUSS. Aquest agraïment el faig extensiu als
altres membres del Patronat, que constitueixen
un autèntic regal per a una institució com 
la nostra. L'experiència d'alguns en empreses
de prestigi reconegut internacionalment i 
la vinculació d'altres a l'àmbit de la docència
universitària, permeten que l'anàlisi de les
qüestions plantejades en les nostres reunions
condueixi a l'adopció de criteris d'actuació
que tenen garantia de futur. 
Sense el seu suport, avui no seríem on som.

El meu reconeixement personal als membres
del Patronat seria imcomplet si oblidés que 
el dia a dia de l'EUSS requereix la presència
constant i la dedicació il·lusionada d'un equip
directiu format per uns professionals qualificats
i coneixedors de la tasca que tenen entre
mans, com també del claustre de professors i
del personal d'administració i serveis. 
A tots ells, també vull transmetre el meu 
profund agraïment.

Vaig tenir la sort de participar activament 
en la gestació i el naixement de l'EUSS, i puc
assegurar que el procés seguit des d'aleshores
no hauria estat possible sense la generositat i
la competència de persones molt concretes
que des del primer moment es van sentir 
protagonistes del fet de bastir una Escola
Universitària que culminés la tasca iniciada
aquí mateix, a Sarrià, ara fa 125 anys.

Dic això perquè en el curs que ara iniciem
tindrem l'oportunitat de recordar i celebrar
que l'any 1884, a una masia situada als afores
del poble de Sarrià, Don Bosco va posar en
marxa uns senzills tallers perquè unes dotzenes
d'adolescents orfes poguessin obrir els ulls i
accedir al món del treball. D'aquella petita
llavor en va néixer l'actual Escola Professional
Salesiana de Sarrià i, posteriorment, també 
la nostra Escola Universitària. 

No ens cal ser gaire lúcids per adonar-nos
que la realitat que avui coneixem i de la qual
gaudim es fonamenta sobre el treball generós
de milers de persones que ara són història,
una història que ha estat molt fecunda. 
Avui ho reconeixem amb agraïment: som el
que som perquè els qui ens han precedit van
creure que un futur millor era possible i, amb
el seu esforç, van ser capaços de fer-lo realitat.

No ho oblidarem.

PRESENTACIÓ4 veuss 

Carta del president de la Fundació Rinaldi
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Carta del director de l’EUSS

Aquest curs 2008-2009, en el qual hem
celebrat el quinzè aniversari de l'EUSS, 

ha començat el seu camí el Màster Universitari
de Direcció d'Empreses Industrials. Un màster
oficial adaptat a Bolonya i aprovat per la
Direcció General d'Universitats. El grup 
d'estudiants que està finalitzant aquesta 
proposta formativa de 60 crèdits ECTS, ha
experimentat en primera persona la presència
de l'EUSS en el segon cicle universitari. 

Però, el procés d'adaptació a l'Espai Europeu
d'Educació Superior s'ha cuinat fonamentalment
als despatxos. La llarga, laboriosa i feixuga
creació de les memòries de sol·licituds de
títols, el procés de verificació per part de
l'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad
y la Certificación (ANECA) i la travessia sinuosa
de la documentació entre les diferents insti-
tucions implicades, és a dir, l'EUSS, la UAB
(amb l'OPQ i l'IDES), l'ANECA i el Ministeri, ha
absorbit moltes energies de l'equip humà del
nostre centre i dels serveis de suport de 
la pròpia universitat.

Ara, però, resta el més important: fer dels 
dissenys acadèmics una realitat viva i fecunda
i fer dels nostres estudis de grau i de màster
unes propostes interessants i atractives, que
permetin deixar constància que l'enginyeria 
és una professió que contribueix decidida-
ment al desenvolupament personal i social, i
no només en termes econòmics. L'enginyer no 
es conforma en conèixer la realitat, la vol 
transformar fent-la més justa i solidària, o 
si em permeteu, més humana.

Aquest curs hem desenvolupat un gran 
conjunt d'activitats encaminades a assolir
noves fites. Moltes s'han assolit i d'altres 
les haurem de reprendre el proper curs amb
noves energies. Permeteu-me destacar una
d'aquestes accions: el dimecres 12 de novembre
de 2008 es celebrava la quarta Jornada de

l'Ocupació, on es va demostrar que és un
espai de trobada entre les empreses dels sectors
industrials i tecnològics i els professionals,
futurs professionals i els actuals alumnes que
estan interessats en conèixer les seves pers-
pectives en el món laboral. És l'anomenat
"Pre-Ocupa't 2008". Així doncs, les empreses
participants van presentar el seu projecte i 
productes, i van comentar quin és el seu perfil
de col·laborador, tenint en compte estudis,
habilitats i competències personals, i la possible
experiència professional en el camp de treball.
Van participar empreses de desenvolupament
de serveis integrals d'enginyeria, d'enginyeria
de la producció pel sector del transport, de
muntatge i manteniment d'instal·lacions elèc-
triques i de telecomunicacions i de fabricació,
instal·lació i manteniment d'equips industrials
per al moviment, l’elevació i la manipulació
de càrregues. 
En el marc de crisi econòmica en el que estem
immersos adquireix encara més sentit la pro-
moció d'activitats d'aquest caire.

Per acabar aquesta presentació, vull tenir un
record especial per l'amic Josep Maria Oriol,
que el passat 9 de maig es va jubilar, després
de quinze anys de servei al projecte universi-
tari dels Salesians. L'EUSS ja ha fet quinze
anys, i en plena adolescència, vol créixer en
solidesa i en qualitat. La conducció ferma
però serena, del Josep Maria i el seu equip, 
li ha permès a l'EUSS adquirir a la infantesa
els valors fonamentals que defineixen un bon
projecte de vida.  

Gràcies, Josep Maria!

Carles Rubio
Director

* D’esquerra a dreta:
Manoli Alcaraz Esquinas, administradora

Salvador Bernadàs Tel, secretari acadèmic
Carles Rubio Garcia, director

Andreu Moreno Vendrell,
Coord. Àrea Universitat i empresa

Cèsar Latorre Castillo, Coord. Àrea
de Sistemes Informàtics i Comunicació

Josep Fontana Solé, Cap d’Estudis



La Fundació Rinaldi

La Fundació Rinaldi és una entitat jurídica sense
ànim de lucre que té com a finalitat l'ensenyament 

i la formació de la joventut universitària, mitjançant 
la creació de l'Escola Universitària Salesiana de Sarrià
(EUSS), on s'imparteixen els estudis d'enginyeria en la
branca industrial, continuant l'obra de formació tècnico-
professional que ha constituït històricament un senyal
d'identitat de la Congregació Salesiana, l'esperit de 
la qual es vol mantenir.

La Fundació Privada Rinaldi es va constituir l'any 1992.
Està inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat
de Catalunya des del 16 de juny de 1992 i és membre de
la Coordinadora Catalana de Fundacions.

Donat que la Fundació no té finalitats lucratives, 
dedicarà els beneficis que eventualment pugui aconseguir
al desenvolupament de les activitats que li són pròpies,
i que seran en tot moment de caràcter benèfic i docent.

Felip Rinaldi

La Fundació deu el seu nom a Felip Rinaldi. 
Rinaldi nasqué l'any 1856, es féu salesià el 1880 i 
el 1889 va ser designat Director dels Tallers Salesians
de Sarrià. L’any 1922 va ser elegit Rector Major de 
la Congregació Salesiana i tercer successor de D. Bosco.
Morí el 1931 i fou declarat beat per Joan Pau II l'any
1990. Les beques i els premis que atorga la Fundació
porten el seu nom. 

Govern i Administració de la Fundació

L'òrgan de Govern i Administració de la Fundació és 
el Patronat Rector, que podrà delegar l'exercici de 
les facultats que determini en una Comissió Executiva.
Les funcions del Patronat Rector són:

a) Vetllar per la línia educativa i la identitat de l'Escola.
b) Aprovar el programa general d'actuació de l'Escola,    

amb la programació, costos i fonts de finançament 
de les activitats, a proposta del director.

c) Aprovar les normes de Règim Intern de l'Escola.

d) Aprovar els pressupostos de la Fundació, incloent 
els de totes les seves seccions i activitats.

e) Conèixer i informar els plans d'activitats de l'Escola.
f)  Aprovar els criteris de contractació del personal 

de l'Escola.
g) Nomenar el director de l'Escola.
h) Designar les persones que han de formar part dels

òrgans de govern de l'Escola i les seccions depenents   
de la Fundació.

i)  Aprovar els contractes i acomiadaments del personal
de l'Escola, a proposta del director.

Integren el Patronat Rector persones significatives 
del teixit industrial i empresarial català, persones amb
una llarga vinculació al món universitari i representants 
institucionals dels Salesians de Catalunya.

La Fundació Rinaldi està dotada de dos instruments per
facilitar l'accés als estudis i per promoure l'excel·lència:
les Beques Fundació Rinaldi i el Premi Felip Rinaldi. 

Beques Fundació Rinaldi

La Fundació Rinaldi convoca beques de col·laboració en
diversos departaments, àrees i serveis de l'EUSS per a
aquells alumnes que compleixin els requeriments establerts
i amb la finalitat de facilitar l'accés als estudis universitaris.

El Premi Felip Rinaldi

El Premi Felip Rinaldi va ser instituït l'any 1998 per 
distingir aquelles persones o entitats vinculades amb 
la Fundació i la seva Escola Universitària, que se 
n'hagin fet creditores pels seus mèrits o categoria
humana, científica o institucional. S'atorga cada any per
designació del Patronat de la Fundació.

En conclusió, la Fundació Rinaldi dóna suport i aprova
el pla estratègic de l'Escola i concedeix beques, ajuts 
i distincions a alumnes, persones i entitats. D'altra
banda, convoca beques per als actuals i futurs alumnes
de l'EUSS i estudia projectes de creació de noves 
propostes formatives.

LA FUNDACIÓ4 veuss 

Amb la finalitat de contribuir a la formació de la joventut universitària,
la Fundació Rinaldi va crear l'Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS) 
per impartir els estudis d'Enginyeria en la branca industrial, continuant així l'obra
de formació tècnico-professional que ha constituït històricament un senyal
d'identitat de la Congregació Salesiana.

e
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Missió

L'Escola Universitària Salesiana de Sarrià és una institució
educativa d'ensenyament superior. La comunitat acadèmica,
mitjançant els estudis d’enginyeria (preferentment en
l'àmbit de la branca industrial) i amb l'estil educatiu
salesià, promou, a través de la docència, la recerca,
l'extensió i la formació contínua, el desenvolupament
integral dels joves i del teixit industrial i cultural del
nostre país. Col·labora així en la construcció d'un món
més just  i solidari.

Valors

Entorn de la identitat
1. Assumim, com a valors fonamentals de la nostra

Escola, els següents: la llibertat, la justícia, la solidaritat,
la tolerància, la pau i la sostenibilitat.

2. Fem nostres el sistema educatiu de Don Bosco, basat en
el trinomi Raó, Fe i Estimació, i la xarxa de relacions
personals de qualitat que genera un ambient de proxi-
mitat que afavoreix el creixement integral dels joves.

3.Acompanyem el procés formatiu dels estudiants amb
disponibilitat constant, diàleg i presència activa.

4. Promovem el diàleg entre tecnologia i humanisme, 
i cultura i fe a la dinàmica universitària. 

Entorn del sistema d'ensenyament - aprenentatge
5. Fem atenció personalitzada a l'alumne.
6. Fomentem l'esperit d'iniciativa i de recerca.
7.Donem especial èmfasi al vessant més pràctic 

dels ensenyaments.
8. Estem a la recerca constant de les metodologies docents

més adequades als nostres ensenyaments.
9. Tenim especial cura de la qualitat i adequació de 

les nostres instal·lacions i equipaments tècnics.
10.Impulsem l'aplicació de les tecnologies de la infor-

mació i de la comunicació en els camps educatiu 
i tecnològic.

Entorn universitari
11. Integrem docència i recerca en el desenvolupament

curricular d'alumnes i professors.
12. Oferim a la societat els resultats del nostre treball,

estudi i recerca.
13. Col·laborem amb les empreses, els agents socials i

altres centres universitaris.
14. Avaluem i actualitzem sistemàticament el nostre

projecte universitari.
15. Potenciem la formació contínua de tots els membres

de la comunitat acadèmica i impulsem plans adreçats
a la societat i a l'empresa.

Entorn dels nostres destinataris
16. Optem per un estil proper, participatiu, transparent 

i de qualitat en la gestió i els serveis de l'Escola.
17. Estem atents als valors propis i emergents del món

dels joves.
18. Plantegem l'estudi com a treball responsable de 

preparació per a l'exercici professional.
19. Estimulem la participació activa, responsable i 

compromesa dels alumnes en diferents activitats 
i formes associatives, dins i fora de l'Escola.

20. Afavorim la inserció laboral i la mobilitat internacional
dels nostres alumnes, i fomentem l'esperit emprenedor.

21. Adaptem la nostra oferta formativa a la gent que
està al món del treball. 

Visió

L’Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS), trans-
metent coneixements i aprofundint en els seus límits,
assolirà un ampli reconeixement acadèmic i social en
l’àmbit català de les enginyeries de la branca industrial
i de gestió.

Missió, valors i visió 

e



Cronologia

1989 - octubre
Acord de l'equip directiu de les Escoles Professionals Salesianes de Sarrià
per impulsar la creació d'una escola universitària.

1992 - desembre
Constitució de la Fundació Privada Rinaldi. 

1994 - febrer
Conveni de col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona.

1995 - juliol 
Decret 221/1995, de 25 de juliol, d'adscripció de l'Escola a la Universitat
Autònoma de Barcelona per a la impartició dels estudis d'Enginyeria
Tècnica en Electrònica Industrial. (DOGC núm. 2085, de 07-08-1995).

1996 - febrer 
Acord per a l'afiliació a RedIris (CSIC) i accés a l'anella científica.

1997 - juliol 
Lectura i defensa dels primers Projectes Fi de Carrera d'Enginyeria
Tècnica Industrial d'Electrònica.

1998 - març
l Acte de Graduació de la primera promoció d'alumnes. Presideix l'Hble.

Conseller de la Presidència de la Generalitat de Catalunya 
Sr. Xavier Trias.

l Lliurament d'insígnies als primers professors, del Premi Felip
Rinaldi, en la seva edició inicial, a la Universitat Autònoma de
Barcelona i dels premis al millor Expedient i al millor Projecte.

1999 - octubre 
Decret 272/1999, de 13 d'octubre, d'implantació dels estudis d'Enginyeria
Tècnica Industrial, esp. Electricitat. (DOGC núm. 2999, de 21-10-1999). 

2000 - juny 
El Consell Mixt dóna el vistiplau al nou Reglament de Règim Intern de l'Escola. 

2001 - gener 
Estudi i nova proposta per a la implantació de la Mecànica per a l’any 2002. 

2002 - juliol
Tancament oficial de l'edifici Rinaldi com a primera seu de l'Escola
Universitària.

2003 - gener 
l Inauguració de la nova seu pel Conseller en Cap de la Generalitat

de Catalunya, Hble. Artur Mas. 
l Acte de Graduació de la 6a. promoció presidit pel nou rector de

l'Autònoma, Dr. Lluís Ferrer.
l Lliurament del Premi Felip Rinaldi al Dr. Francesc Serra i Mestres.

2004 - juliol
Avaluació de la qualitat - Acte d'entrega de l'Autoinforme del CAI.

2005 - novembre
1a. fira de l'ocupació "Pre-Ocupa't".

2006 - maig
Inauguració oficial de Salesians · Illa Tecnològica, amb la presència del
Rector Major dels Salesians, P. Pascual Chávez, i del Conseller de Treball i
Indústria de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. Jordi Valls.

2007 - abril
Visita del P. Filiberto Rodríguez, Conseller General i Regional dels
Salesians de Don Bosco. 

2007 - novembre
Inauguració 1a. edició del Màster internacional - Master in Information

Sciences in Business and Marketing (MISBM).

2008 - març
l Signatura del conveni EUSS - MTS per a la construcció d'un nou 

laboratori docent d'energies renovables.
l Constitució del Consell Assessor (CoA) i 1a. reunió.

2008 - abril
l Programa de ràdio "El matí i la mare que el va parir" en directe 

des de l'EUSS.
l Aprovació AQU del Màster de Direcció d'Empreses Industrials

(MDEI).

L’ESCOLA I4 veuss 

Història de l’EUSS

* Entrega Autoinforme CAI 2004

* Avaluació de les titulacions

* Inauguració exposició 10è. aniversari 2004
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L’equip humà
Fundació Rinaldi

Patronat

Equip Directiu

Comissions

Claustre

Director

Administrador

Consell Mixt

Servei intern
de Qualitat

Promoció i 
Comunicació

Coord. Àrea 
Recerca i 

Rel. Intern.

Coord. Àrea de
Sist. Informàtics i
Comunicacions

Secretari

Servei de
Secretaria

Servei de Sist.
Informàtics i Com.

Cap de Dept.
Electrònica

Cap de Dept.
Electricitat

Cap de Dept.
Mecànica

Cap de Dept.
Formació Bàsica

Cap de Dept.
Projectes

Servei de
Biblioteca

Transferència de
Tecnologia

Servei de
Comptabilitat

Borsa de treball
i pràctiques

Formació contínua
i postgraus

Servei de
Recepció

Servei de
Publicacions

Altres serveis
(Manteniment)

Membres
Equip Directiu

Llegenda:

Equip
DAS

Cap d’estudis
Coord. Àrea

Universitat i Empresa
Coord. Àrea

Pastoral 

Càrrecs unipersonals

e

e e e e e

e

e

Servei intern
de Prevenció 

e



L’ESCOLA II4 veuss 

Dades bàsiques i 
descripció de l’alumnat

5

180

662

70

782

Estudiants nou ingrés

Estudiants totals

Graduats 2007/2008

= Electrònica 

= Electricitat

= Mecànica

= Doble titulació

Graduats EUSS (1997/2009)

= Electrònica 

= Electricitat

= Mecànica

= Doble titulació

Departaments

Àrees

Biblioteca

Serveis 10

1

7

99
41

69

Convenis de cooperació
Enginyeria Tècnica Ind.
Màster Internacional 

Empreses
ETI + MIBM conveni

21

17

30

2

599

99

80

4

Per carrera 100%

Electrònica  Industrial

Electricitat

Mecànica

Doble titulació

Mobilitat

Màsters

24,33%

20,39%

44,86%

4,98%

0,30%

5,14%

Per edat 100%

18-21

22-25

26-29

> 30

32,48%

37,01%

17,22%

13,29%

Per sexe 100%

Homes

Dones

92,75%

7,25%

Per via d’accés      100%

Via 0

Via 4

Via 7

Via 8

Altres

33,53%

31,27%

19,49%

9,82%

5,89%

Província 100%

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Resta d’Espanya i estranger

85,56%

1,67%

1,98%

1,06%

9,73%

Comarques

Barcelonès

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Vallès Oriental

Montsià

45,90%

16,72%

9,73%

5,47%

3,95%

-
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Electrònica

L'electrònica industrial prepara 
al futur enginyer per a aquells
càrrecs tècnics en camps on s'aplica
l'electrònica en el seu vessant més
industrial, com és el disseny i el mante-
niment de sistemes electrònics
de control i l'automatització de 
sistemes industrials. 

Electricitat

L'enginyeria elèctrica prepara al
futur enginyer per a aquells càrrecs
tècnics d'empreses del camp industrial
que generen i transporten l'energia
elèctrica, així com la distribució, l'ús
i el control d'aquesta energia en 
el camp industrial i domèstic. 

Mecànica

L'enginyeria mecànica prepara 
al futur enginyer per a aquells
càrrecs tècnics d'empreses del camp
industrial o de serveis on calcula 
i dissenya mecanismes i màquines,
projecta estructures per a usos
industrials o controla els nivells 
de qualitat de peces i mecanismes. 

Electrònica i electricitat 
(doble titulació)

Uneix característiques tècniques
complementàries de cada especialitat.
Permet assolir dos títols tècnics fent
la càrrega docent de mig curs més 
i un sol PFC.

Direcció d’Empreses Industrials

El màster universitari en Direcció
d'Empreses Industrials prepara als
enginyers amb tècniques innovadores,
per promocionar a càrrecs de direcció
d'àrees o empreses industrials en
l'àmbit de la gestió empresarial 
global, la coordinació de grups de
treball, l'execució de projectes 
d'organització i la planificació 
d'operacions industrials.

Arts i Indústries Gràfiques

Comptant amb l'aval de la llarga
experiència salesiana en arts 
gràfiques (Formació Professional 
i Editorial Edebé) i en col·laboració
amb la Facultat de Ciències de la
Comunicació (UAB), aquest màster
forma professionals pel sector de 
la indústria gràfica, editorial i 
publicitària en l'àmbit de l'edició,
color i art, producció, matèries 
primeres, gestió i coordinació de
grups de treball.

Information Sciences in Business 
and Marketing

Ofereix una formació de les tècniques
de comerç exterior i màrqueting
global per promocionar els futurs
professionals en les àrees de vendes,
compres, màrqueting i logística del
sector industrial. S'imparteix totalment
en anglès i es dirigeix a estudiants
comunitaris i extracomunitaris  
en col·laboració amb la Fundació
Saint Diodor.

Plans d’estudis

En aquestes carreres també es prepara als alumnes per a càrrecs de gestió i per a tècnics

comercials.  A més a més, hi ha sortides en el món educatiu.

Les pràctiques de laboratori i les pràctiques en empreses són eines per anar introduint 

als joves en el món laboral durant l'època d'estudis.

Enginyeria Tècnica Industrial Màsters
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Programa d'avaluació
de centres adscrits

L'Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS), com a
centre universitari oficial, ha de seguir les directrius i
complir els protocols que en matèria de qualitat indiquen
les diverses administracions públiques, en especial de
l'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Certificación (ANECA), de l'Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i les que
desplegui en cada moment la Universitat Autònoma 
de Barcelona.

En correspondència a la confiança que es diposita en 
la nostra Escola, cal que aquesta disposi i implanti de
forma sistemàtica un Sistema de Garantia Interna de
Qualitat (SGIQ). En el darrer trimestre d'aquest curs
2008-2009, l'Escola ha iniciat el procés d'avaluació 
institucional a través de l'AQU. Un procés avaluatiu
paral·lel a la implementació del SGIQ.

Per tal de garantir la participació de tots els grups 
d'interès en el procés d'avaluació i de proposta de
millora, l'EUSS, seguint les directrius de l'AQU, ha 
nomenat el Comitè d'Avaluació Intern (CAI). Aquesta és
una comissió transversal que entén dels processos de
qualitat vinculats fonamentalment als programes de
formació, desenvolupament dels ensenyaments, govern
de centre, recursos humans i materials.

Aquest Comitè ha analitzat i valorat els diferents 
estàndard i criteris específics de qualitat relacionats
amb els aspectes enunciats en l'apartat anterior. 
En relació amb el desenvolupament dels plans d'estudis
i amb els resultats acadèmics, el CAI ha fet les conside-
racions que tot seguit s'indiquen. 

Avaluació de l’activitat acadèmica

L'organització de l'ensenyament a l'EUSS és adequada i
pertinent en relació amb la tipologia dels estudiants 
i a les característiques acadèmiques dels estudis. 

La política de l'EUSS de fonamentar l'estudi en la pràctica
suposa incrementar la complexitat en que aquesta
aposta i és un dels punts forts de la titulació a nivell
d'organització de l'ensenyament. Ara bé, l'element que
més ressalta és l'accessibilitat del professorat, no només
per resoldre problemes de l'assignatura concreta que el
professor imparteix, sinó també per la gran disponibilitat
per resoldre dubtes de caire més general que s'engloba-
rien dins del concepte de "tutoria". La tasca d'orientació
no es limita a l'acadèmica, amb les accions assenyalades

a l'apartat anterior, sinó que a través de la borsa de
treball el nostre centre universitari desplega accions
importants d'orientació professional.
Aquestes estan especialment adreçades a alumnes en
condicions de finalització dels seus estudis.

Un altre element important del desenvolupament dels
nostres plans d'estudis són les activitats complementàries.
El disseny del pla d'estudis basat en competències no
s'ha aplicat sistemàticament fins a la introducció dels
graus adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior. 

No obstant, es considera que a l'EUSS hi ha un conside-
rable interès i preocupació en les competències trans-
versals i això es tradueix en una adequada oferta tant
de seminaris com d'assignatures de lliure elecció. 

En el procés d'implantació del sistema de crèdits ECTS, 
i amb els nous graus universitaris, aquestes activitats
complementàries tenen una forta influència. S'han
incorporat totes aquestes activitats complementàries,
no només realitzant assignatures específiques, sinó
també integrades dins d'assignatures nuclears de 
la titulació.

En aquest procés d'avaluació és important fer referència
al progrés dels estudiants, l'anomenada taxa de rendiment,
és a dir, els crèdits aprovats sobre crèdits matriculats de
tots els alumnes matriculats, sense diferenciar aquells
que s'han matriculat per primera vegada al centre de 
la resta. A les nostres titulacions, els curs 2007-2008
aquesta taxa va assolir els valors indicats a la taula:

Aquesta taxa té un valor superior al de la mitjana de les
escoles que imparteixen la mateixa titulació al sistema
universitari espanyol (veure l'informe "La Universidad
Española en Cifras (2008)" en la pàgina 529, informe
editat per la CRUE). 

Un altre resultat acadèmic força important és la taxa 
de graduació, és a dir, quants estudiants han obtingut 
la titulació en un temps determinat. Per exemple, en 
el cas de la titulació d'Electricitat, dels estudiants que
el curs 2001-2002 es van matricular, el curs 2006-2007
el 52,63% havien finalitzat els estudis completament.
Així la durada mitjana dels estudis, en aquest cas, 
s'allarga per sobre dels quatre anys. Per què? 

Les causes són diverses. Una d'elles és que molts dels
nostres estudiants compaginen treball i estudis des

Qualitat de l’activitat acadèmica

Taxa de 
rendiment

Curs 2007-2008

Mecànica

60,20%

Electrónica

55,47%

Electricitat

61,35%

e
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L'àrea Universitat i Empresa té com a missió dins de
l'Escola fomentar la relació entre la universitat i el món
empresarial. En aquest sentit s'organitzen els actes 
Pre-Ocupa't i Jornada Cultura Emprenedora, on convidem
diferents empreses per tal que apropin la seva realitat a
tota la comunitat universitària. 
Finalment, preparem als nostres alumnes amb els semi-
naris per millorar la seva inserció laboral: “Com fer un
C.V.” i “Com afrontar l'entrevista de treball”.

Pre-Ocupa't 2008
(12 de novembre del 2008)

Enguany hem celebrat la quarta edició del Pre-Ocupa't
com un espai de trobada entre empreses dels sectors
industrials i tecnològics, i els professionals o futurs 
professionals, actuals alumnes, interessats en conèixer
les seves perspectives en el món laboral. 

Les empreses participants van presentar el seu projecte
i productes, i han comentat quin és el seu perfil de
col·laborador qualificat ideal.

Empreses participants:

= Emte. Serveis integrals d'enginyeria, instal·lacions
electromecàniques, tecnologia i energies renovables.

= Mazel Ingenieros. Enginyeria, consultoria, prototipus i
producció en el sector del transport.

= Spark Ibérica. Transport d'energia. 
= Vinca. Fabricació, instal·lació i manteniment d'equips

industrials per moure càrregues.

Cultura Emprenedora 
(22 d'abril del 2009)

La quarta jornada de "Cultura Emprenedora a l'EUSS" 
ha estat un espai d'apropament entre emprenedors
experimentats, serveis i recursos per a emprenedors i
els alumnes de l'EUSS que poden tenir una altra sortida
laboral en crear la seva pròpia empresa. 

En aquesta edició van participar-hi: 

= Sr. Joan Corominas. Gerent de J. Corominas Oficina 
Tècn. Enginyeria, S.L.

= Sr. M. Caro i Sr. A. Fontquerni. Socis d’ISEE

Integration Software and Electronics Engineering. 
= Sr. Juan Zayas. Director de l’ONG Som Joves.
= Sra. Mònica Delgado. Rble. Comercial de MicroBank.

Activitats de l'àrea 
Universitat i Empresa

* Instantània de la quarta jornada emprenedora.

e

de l'inici, però aquest fet s'incrementa al tercer curs. 
Una prova d'això és que la matrícula mitjana dels estu-
diants és molt inferior als 75 crèdits (les Enginyeries
Tècniques Industrials tenen 225 a cursar en tres anys).
Això explica la taxa de graduació i el valor del temps
mig per acabar la titulació. De fet, la gran majoria dels
nostres alumnes són estudiants a temps parcial, en part,
fruit de l'oferta de l'horari nocturn implantat a partir
del curs 2004-2005. 

L'informe AQU 2000-2005 sobre el conjunt del sistema
universitari català deixa molt patent el desajust entre 
la durada prevista dels estudis i el temps mig requerit
per finalitzar els estudis en els ensenyaments tècnics de

cicle curt a tot Catalunya. Per tant, la problemàtica és
generalitzada. Ara bé, les taxes de graduació, el temps
mig per finalitzar els estudis i la taxa de rendiment 
dels nostres estudiants són equivalents o superiors a 
la resta de centres universitaris del país que ofereixen
les mateixes titulacions. 

L'anàlisi del conjunt dels resultats ens indica que a 
les actuals titulacions d'Enginyeria Tècnica Industrial, 
hi ha defectes estructurals. Un dels aspectes que poden
influir en aquests resultats acadèmics és l'excessiu
nombre de crèdits a fer en tres anys, inclòs el Projecte
Final de Carrera. Les noves propostes de grau hauran de
permetre millorar tots aquests indicadors. e

e
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Relació dels Projectes de Fi de Carrera

TítolNomCognomsGraduat

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

Pareja

Massagué

Pérez

Pulido

Llorens

Royo

Gila

Uviedo

Uviedo

Murua

Redondo

Abadia

Turón

Soto

Ramoneda

Díaz

García

Cerqueda

Campo

Costa

Colombo

Giménez

García

Fontana

Cerqueda

Escolies

González

Martínez

Yáñez

Tatjé

Alvira

Graña

Herruzo

Puchol

Pineda

Martínez

Colet

Roda

Romera

Obradors

Villanueva

Rodríguez

Cots

Pueyo

Santafe

Guerrero

Guerrero

Giménez

Girós

Arto

Viñas

Rodríguez

Torruella

Díaz

Guerrero

Esteve

Gimeno

Jutglar

Teruel

Alapont

Martínez

García

Visent

Vidal

Julià

Sánchez

Morillas

Illa

Torre

Alba

Fernández

Prat

Cuenca

Marco

Subirachs

Ariza

Víctor

Jordi

Pablo

David Manuel

Carles

Pau

Oscar

Sergio

Rubén

Xavier

Francisco

Miguel

Josep

Carmen

Jordi

Alexis

Marc

Pau

Ramon

Gonçal

Alex

Francisco José

Hector

Cristina

Eric

Joan

Xavier

Cristina

José

Josep

Elena Alegria

Jordi

Víctor

Oscar

David

Rubén

Roger

Carlos

Control de acceso a un párquing mediante sensor biométrico

Diseño de chasis para motocicleta

Implantación UNE-EN ISO 9001:2000 en un centro de asistencia técnica

Potabilizadora de agua para el consumo humano en Quellouno, Perú

Automatització d'una línia industrial

Diseño prensa neumática autocentrable para dobladora-pegadora

Manual de mantenimiento preventivo en el sector de la elevación

Banco de proyectos Unigraphics administrados y compartidos mediante página web

Banco de proyectos Unigraphics administrados y compartidos mediante página web

Control y protección del transformador 4 de la estación receptora de Egara

Instalación eléctrica de un edificio de tres plantas y garage

Protocolo para la reconversión de refrigerante en una máquina frigorífica

Autoavaluació per internet. Nou mòdul de consulta d'estadístiques

Transistor tester

Design and Manufacture a rotational viscometer

Amplificador portátil de guitarra con control digital

Sistema de detecció de discontinuïtats en el TC

Reestructuració d'una unitat de negoci a APPLUS

Diseño modificación línea de sellados y bajos en planta pintura

Pla d'empresa per a serveis de màrqueting de proximitat aplicat a dispositius mòbils

Diseño y alimentación de los servicios auxiliares de c.c y c.a de la subestación 
transformadora Zuera Oeste

Inspección de adecuación al RD 1215/1997 de las máquinas de la EUSS

Estudi i disseny d'una instal·lació de reciclatge d'aigües grises i pluvials

Oscilloscope control

Sistema de transmisión Formula Student 2008

Resposta freqüencial de circuits mitjançant instrumentació virtual

Reforma parcial de un ascensor de viviendas

Projecte executiu d'un edifici d'habitatges amb aparcament

Sistema solar térmico para la producción de ACS

Projecte per a realitzar la instal·lació elèctrica i fotovoltaica d'una nau industrial

Diseño e implementación del driver de un VSI

Instal·lació i evacuació de l'energia generada per un parc fotovoltaic connectat a la xarxa
de mitja tensió (província de Lleida)

Disseny de palanca de canvi i fre de mà d'un prototip d'automòbil de competició

Redisseny d'una caixa de canvi per a competicions de supercross

Control de l'oscil·loscopi TDS310 mitjantçant GPIB/RS-232 II

Elevador neumático polivalente

EUSS Activa 2008 Maqueta ascensor

Diseño y dimensionado de las instalaciones de protección contra incendios en 
un centro comercial

Juny 2008

Juliol 2008

Octubre 2008



Estudio para la implantación de una estación base de telefonía móvil

Maqueta de control de un motor de continua (I): adquisición de datos

Manual de diseño y cálculo de instalaciones para el transporte de agua potable

Maqueta de control de un motor de continua (II): monitorización y regulación

Disseny i càlcul d'una plataforma elevadora en forma d'altell mòbil

Cálculo de estructuras de una vivienda

Estudio técnico de un captador solar plano con mayor inercia térmica

Disseny d'una màquina de roscat múltiple per a placa TV

Instalaciones de climatización en un nuevo edificio tecnológico

Disseny, fabricació i producció d'un rentamans industrial

Disseny de cambres frigorífiques per a sistemes d'expansió directa

Digitalització de la maqueta de pràctiques de circuit hidràulic

Projecte executiu d'un edifici d'habitatges plurifamiliars

Diseño de un puente grúa birrail de 5 Tn y 15 m de luz

Adaptación subestación Capellades a interconnexión con una cogeneración

Estudi i optimització d'una instal·lació de producció d'ADBLUE

Adquisición, monitorización y registro de señales de alarma en zona con atmósfera
explosiva

Horno de cocción

Proposta per a l'enllumenat d'emergència de l'EUSS

Estudi teòric-pràctic de l'agitació industrial i aplicació a dos casos reals

Banco de pruebas para sistemas de freno

Projecte elèctric i climatització d'una nau industrial. Producció de climatització 
mitjançant cogeneració

Planta fotovoltaica de 90 kW conectada  a red

Entorn de desenvolupament E2HC08

Pla d'empresa d'un gimnàs

Llicència d'ocupació d'un edifici de vivendes

Simulador de entorno CAN mediante LabView
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TítolNomCognomsGraduat

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

De la Peña

González

Díaz

Rodríguez

Morales

Rabassa

Brunet

Hermens

Ruiz

Carreras

Torras

Ferrés

Paba

Núñez

Masià

Sendil

Santos

Morales

Sánchez

Cairó

Castañeda

Planella

Díaz

Ribàs

Torres

Domènech

Sabanes 

Gallego

Anjaumá

Calderón

Marcos

Llobet

Domínguez

Pons

Fraga

Sepúlveda

Playa

Badosa

Galofré

Ferrer

Rodríguez

Urraca

Roca

Pérez

Calvo

Molina

García

Guiteras

González

Rubio

Mayol

Gamiz

Guasch

Albiac

Rubén Ramon

Anselm

Estefania

Alberto

Jaume

Albano

Josep Maria

Ester

Arturo

Nuria

Josep

Josep Maria

Xavier

Raúl

Víctor

Pau

Oriol

Rubén

Rafael

Francesc

David

Arnau

Rafael

Joan Anton

Javier

Carmen

Cristian

Octubre 2008

Gener 2009

Març 2009

Ensamblatge d'un prototip d'una bomba de fre



ACTIVITAT ACADÈMICA III4 veuss 

Projecte Fi de Carrera I

Actualment i cada cop més, l'objectiu de quasi totes
les campanyes de màrqueting i publicitat desenvolu-
pades per les empreses es centren en com poder establir
una forma més personalitzada, a l'hora de fer arribar
informació sobre les promocions i ofertes en la venda
de productes, al client o usuari potencial, augmentant
l'efectivitat del servei. Una tècnica que ha aparegut
darrerament amb l'objectiu d'apropar-se més al con-
sumidor és el màrqueting de proximitat mitjançant
el sistema Bluetooth.

Aquest projecte descriu el desenvolupament d'un pla
de negoci empresarial per a serveis de màrqueting
de proximitat aplicat a dispositius mòbils sota el nom
comercial de MKProxima, començant per explicar les
motivacions del seu llançament com a una start-up,
identificant i analitzant les oportunitats de negoci
per tal de poder examinar-ne la viabilitat, i exposant
el seu pla de màrqueting. 

Per desenvolupar aquesta tasca ha estat necessari
estudiar les diferents tecnologies de sistemes de
comunicació en l'àmbit dels dispositius mòbils, així
com les possibles tècniques i estratègies aplicades
actualment en aquest tipus de serveis. 

Projecte final de carrera d'emprenedoria i creació
d'autoempresa.

* Web del projecte empresarial

Dades de l’alumne:

Nom: Gonçal Costa Jutglar 
Especialitat: Electrònica Industrial 
Data: Juliol 2008

* Full promocional

Pla d'empresa per a serveis de màrqueting 

de proximitat aplicat a dispositius mòbils (PFC empresa)

Títol del projecte

Descripció del projecte

e

Tutor: Joan Ramon Molero Yll
President: Andreu Moreno Vendrell
Secretari: Miquel Llabrés Florit

Tribunal
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Projecte Fi de Carrera II

En aquest treball es defineixen les instal·lacions
d'electricitat, gas, climatització, aigua, energia

solar per obtenció d'aigua calenta sanitària, 
contraincendis i sanejament pròpies d'un edifici
d'habitatges amb aparcament amb els càlculs, 
plànols, esquemes i amidaments necessaris seguint
la normativa vigent.

El desenvolupament integral de les instal·lacions
d'un edifici d'habitatges exigeix l'existència 
d'un projecte que defineixi i justifiqui de manera
exhaustiva tots els elements que acabaran formant
part de l'obra. 

L'execució d'obres d'habitatge a vegades són 
considerades com a obres de menor importància o
categoria, i condueix en moltes ocasions a no 
considerar necessària la creació del projecte 
executiu. Aquesta mancança obliga a prendre 
decisions sobre el disseny de la instal·lació i 
els materials que la composen durant el mateix
procés de realització de les instal·lacions. 

Les conseqüències són nefastes mals funcionaments,
incompliments normatius, disminució del nivell de
qualitat previst, augment de la despesa, endarreriment
global de l'obra i tot tipus de dificultats que tenen
el seu origen en la no planificació. 

Treball fi de carrera i direcció d'obra realitzats per
l'alumna a Ingeniería Índex 3.

* Edifici d’habitatges durant el procés constructiu

Dades de l’alumne:

Nom: Cristina Martínez Sánchez 
Especialitat: Electricitat
Data: Octubre 2008

Projecte executiu d'un edifici d'habitatges 

amb aparcament (millor PFC)

Títol del projecte

Descripció del projecte

e

Tutor: José Víctor Gallardo Espinal
President: Olga Vendrell Balcells
Secretari: Miquel Àngel Amer Boixareu

Tribunal

* Detall instal.lació màquines climatització



ACTIVITAT ACADÈMICA IV4 veuss 

Projecte Fi de Carrera III

A través d'una petita empresa especialitzada en auto-
mobilisme offroad del Gironès, s'engega el projecte 
de disseny i fabricació d'una motocicleta destinada 
a circuit. 

El treball realitzat consisteix en el disseny preliminar
d'un xassís multitubular d'acer per a la motocicleta. 
Es demostra com, mitjançant la triangulació de tubs
amb diferents diàmetres i seccions, es pot obtenir 
un xassís amb la mateixa eficiència estructural que 
la majoria de motocicletes sport del mercat.

Es parteix d'un motor bicilíndric de 1000 cc de 
la firma Rotax, procedent d'una Aprilia RSV Mille 04, 
i es modela en 3D per obtenir les cotes dels ancoratges
i volums exteriors. Paral·lelament s'analitzen les pres-
tacions del motor en quant a forces de tracció en 
funció de les relacions de canvi i potència desenvolu-
pada, velocitat màxima tenint en compte pèrdues
mecàniques i, per últim, acceleració. 

Amb l'estudi de les prestacions del motor es calculen
uns determinats casos crítics de càrrega que s'utilitzen
per validar el disseny del xassís mitjançant el mètode
dels elements finits, establint també una metodologia
per obtenir l'eficiència estructural del disseny. 

Finalment, es lliura a l'empresa el model 3D 
del xassís per a la fabricació del primer prototip.

* Render 3D

Dades de l’alumne:

Nom: Jordi Massagué Obradors 
Especialitat: Mecànica 
Data: Juny 2008

* Detall de la malla

Disseny de xassís per a motocicleta

(especialitat mecànica)

Títol del projecte

Descripció del projecte

e

Tutor: Arkaitz Fano Ripero
President: Marta Mata Burgarolas
Secretari: Salvador Bernadàs Tel

Tribunal



L'objectiu d'aquest projecte és l'obtenció de forma
automatitzada de la corba característica corrent 
de col·lector / tensió col·lector - emissor de 
transistors bipolars. 

El sistema automàtic de mesura està format per 
una sèrie d'etapes d'alimentació i de condicionament
de senyal, un microcontrolador i un ordinador on hi
funciona un programa que adquireix les dades i 
les representa gràficament en pantalla.

El microcontrolador és el cor del sistema.
S'encarrega de generar un escombrat de diferents
tensions de base i col·lector, i calcular el corrent 
de base i el de col·lector a partir de mesurar 
les tensions base-emissor i col·lector-emissor, 
respectivament. 

Per últim, envia les dades cap a l'ordinador via USB
per a què aquest pugui representar les corbes 
característiques de la seva funció. 

Aquest projecte és fruit del conveni de col·laboració
entre l'EUSS i la universitat de NEWI.
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* Dispositiu experimental PCB per monitorat dels transistors

* Aplicatiu de monitorat entre el corrent i el transistor

Projecte Fi de Carrera IV

Transistor tester 
(millor expedient i Newi)

Títol del projecte

Descripció del projecte

e

Dades de l’alumne:

Nom: Carme Soto Rodríguez
Especialitat: Electrònica Industrial - Electricitat
Data: Juliol 2008



El passat dia 12 de març, a les set de la tarda, va
tenir lloc l'Acte de Graduació dels 68 alumnes de 

la dotzena promoció de l'Escola, dins la celebració del
15è aniversari de l'EUSS.

Enguany s'han entregat un total de 74 títols i s'han
superat els 750 alumnes graduats a l'EUSS en l’especia-
litat d’Enginyeria Tècnica Industrial.

Abans d'iniciar-se l'acte, els alumnes van rebre la insígnia
d'Antic Alumne a la capella Don Bosco, de mans de
Carles Rubio, Director de l'EUSS, i d’Alexandre Damians,
Coordinador de Pastoral.

L'acte va ser obert pel propi Carles Rubio, que també va
presentar la resta de components de la taula presidencial.

Després del discurs inicial del Director de l'EUSS, es va
presentar la padrina de la dotzena promoció, Mercè
Enrich, ex-directora dels Salesians de Sarrià i actual 
professora, que va adreçar-se als graduats explicant
anècdotes i comentaris al voltant del número dotze.

L'acte va continuar amb l'entrega d'insígnies al personal
que està a l'EUSS des de fa més de tres cursos. 
En aquesta ocasió van ser cridats l'administradora i
quatre professors del Departament de Mecànica.

Tot seguit es van entregar els diplomes als graduats i,
posteriorment, es van lliurar els premis al millor PFC a
Cristina Martínez pel seu 'Projecte executiu d'un edifici
d'habitatges amb aparcament' i al millor expedient de 

la promoció a Carme Soto.

Els parlaments de cloenda van ser a càrrec del President
de la Fundació Rinaldi, Francesc Riu i la Vicerectora de
Relacions Institucionals de la UAB, Maria Josep Recoder.

L'acte va finalitzar amb el cant conjunt de l'himne uni-
versitari, el "Gaudeamus Igitur".

ACTIVITAT ACADÈMICA V4 veuss 

Acte de Graduació de 
l’12a Promoció de l’EUSS

e

[...] Qui no recorda les hores que hem hagut de passar entre laboratoris i
biblioteca per resoldre totes les pràctiques, i els dies en que tancàvem la uni-

versitat a les 10 de la nit i al dia següent teníem classe a les 8 del matí. 

I com no recordar, també, les hores i els nervis moments abans i durant exàmens;
les hores de repàs i perseguint els professors per resoldre dubtes d'última hora? 

Quina paciència que han tingut els professors amb nosaltres i perquè no dir-ho, i nosaltres amb ells.
Personalment, són unes amistats amb les qual hem aconseguit una molt bona relació i sé que sempre hi
seran. Els amics han estat un punt molt important però què dir de la família...

* Foto de la 12a. promoció

* El Sr. Francesc Amer, vocal de CETIB,
fent entrega del premi al millor expedient de la promoció

Extracte del discurs de Carme Soto, premi al millor expedient de la promoció  
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El proper curs 2009-2010 començarà a l'EUSS 
la implantació dels nous graus universitaris. 

Les noves titulacions de grau consten de 240 ECTS i
tenen una durada prevista de 4 anys. El primer curs, 
a totes les titulacions, el configuren les assignatures 
de formació bàsica i obligatòries següents: Física,
Matemàtiques, Informàtica, Empresa, Antropologia,
Química, Càlcul, Expressió Gràfica, Física Elèctrica i
Enginyeria Mediambiental. Totes les titulacions integren
una matèria de ciències humanes, de pràctiques externes
i el treball fi de grau.

En l'adaptació de les titulacions actuals d'Enginyeria
Tècnica Industrial als nous graus s'ha establert un curs
comú en formació en tecnologies industrials. Les matèries
que integren aquest segon curs són Sostenibilitat,
Fonaments d'Enginyeria Elèctrica, Materials, Màquines,
Fonaments d'Enginyeria Elèctrica i de Fluids, Automatismes 
i mètodes de control industrial, Sistemes electrònics,
Resistència de materials, Oficina tècnica i gestió de
projectes, i Organització industrial.

La distribució dels crèdits de totes les propostes de grau
és la següent:

Grau d’Enginyeria Mecànica

L'Enginyeria Mecànica és un camp molt ampli que
implica l'ús de principis físics per a l'anàlisi, el disseny,
la fabricació i el manteniment de sistemes mecànics.  

El grau d'Enginyeria Mecànica vol dotar l'estudiant de
les competències necessàries per a poder, entre d'altres
qüestions, dissenyar sistemes d'automatització de 
la producció amb màquines de control numèric i robots,
fer assaigs de materials i controlar la qualitat de 
les peces produïdes, organitzar i dirigir la producció,
dissenyar i mantenir estructures i sistemes tèrmics.

Les matèries que integren el nucli més específic del
grau ens poden donar una idea del seu abast: Anàlisi
estructural, Disseny de màquines i mecanismes, Disseny
integral, Mètodes de fabricació, Instal·lacions, Tèrmica i
fluids, i ampliació d'expressió gràfica.

Grau d’Enginyeria d’Organització Industrial

La finalitat d'aquests estudis és que els titulats siguin
capaços de dissenyar, desenvolupar, implementar i
millorar els sistemes integrats que inclouen persones,
materials, informació, equipament i energia de forma
alineada amb la estratègia de l'empresa. 

Les matèries que integren el nucli més específic del
grau són: Tecnologia Elèctrica i Electrònica, Enginyeria
de sistemes i automàtica, Materials, Tèrmica i fluids,
Fabricació mecànica, TIC, Operacions, Projecte i Empresa,
Enginyeria econòmica, Administració d'empreses, Mètodes
quantitatius, Entorn industrial i tecnològic i Sostenibilitat.

Grau d'Enginyeria Electrònica Ind. i Automàtica

L'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica uneix
les característiques de dues àrees bàsiques de coneixement
que han impulsat un canvi important en l'activitat eco-
nòmica, amb una presència més gran de l'automatització
i de la intel·ligència artificial en processos i productes,
recolzant-se en la informàtica i les comunicacions.
L'objectiu del grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i
Automàtica és formar enginyers d'ampli espectre, que
puguin adaptar-se fàcilment a entorns de treball signifi-
cativament diferents. Per tant, la formació que s'ofereix
és flexible, multidisciplinària i oberta. Les matèries que
integren el nucli més específic del grau són: Enginyeria
de Sist. i Automàtica, Tecnologia Elec., Processat de
l'Energia Elèctrica i Informàtica Industrial.

Grau d’Enginyeria Elèctrica

El títol de grau d'Enginyeria Elèctrica pretén proporcionar
als estudiants els coneixements, habilitats i actituds
necessaris per a la generació, distribució, control, pro-
tecció i adaptació de l'energia elèctrica a l'activitat
industrial i domèstica. 

Aquests titulats també han de cobrir els camps emergents,
que cada vegada més, tenen incidència en la societat
actual, com són la tracció elèctrica i les energies alter-
natives, i en particular, la generació d'energia elèctrica
en sistemes eòlics i fotovoltaics, àrees amb una important
expansió en els darrers anys i una progressió futura cada
vegada major. Les matèries que integren el tercer i quart
curs del grau són: Generació i distribució de l'energia,
Instal·lacions en edificis i indústries, i Regulació i control
de màquines elèctriques.

L’Espai Europeu d’Ensenyament
Superior (EEES) i els nous graus

e

1r. curs

2n. curs

3r. curs

4t. curs

Total

Formació
Bàsica

54

6

60

Obligatoris

6

54

60

120

Optatius

48

48

Treball de
fi de grau

12

12



LEUSS participa en nombrosos programes de mobilitat
internacional que permeten als membres de la nostra

comunitat universitària (estudiants, professors i membres
del PAS) realitzar estades de formació arreu del món,
perseguint diversos objectius: 

= Perfeccionament d'una llengua estrangera.
= Aprofitar una oferta acadèmica especialitzada en

alguns temes d'especial interès.
= Contacte i enriquiment a través del contacte amb

altres realitats universitàries i metodologies docents.
= Coneixement d'instal·lacions diverses, en diferents

àmbits i amb diferents aplicacions.
= Adquirir experiència professional internacional realitzant

pràctiques d'empresa.

= Assistir a congressos, cursos o realitzar estades de
recerca a grups estrangers.

= Coneixement d'una societat, cultura i maneres de fer
diferents a les nostres.

= Enriquiment personal a través del viatge, el coneixement
i les relacions personals amb persones d'altres països.

La mobilitat interuniversitària (que inclou l'estatal i 
la internacional) es canalitza a través de diferents 
programes, en constant renovació. 

Cal dir que els estudiants de l'EUSS tenen accés a tots 
els programes i convenis ERASMUS, gràcies a la seva
condició d'alumnes UAB. Actualment, l'EUSS té signats
els següents convenis:

PROJECCIÓ EXTERNA I COOPERACIÓ I4 veuss 

Relacions internacionals

Àmbit Programa Objectiu estada
Col·lectius

Estudiants Docents PAS

Es
ta

ta
l Seneca-Sicue Mobilitat  acadèmica estatal ü

Programa Drac Assistència a cursos  o congressos ü

Eu
ro

pe
u

Erasmus Estudi Mobilitat  acadèmica europea ü ü
Erasmus Pràctiques Pràctiques d'empresa europees ü ü ü
Erasmus Docente i PAS Estades docents i de formació ü ü
Erasmus Coordinació Tasques de coordinació amb universitats europees ü ü
Leonardo da Vinci Pràctiques d'empresa europees ü
EUSS-Univ. Glyndwr Segon cicle i projecte a Gales ü

M
un

di
al

PROPI (UAB) Estades acadèmiques a altres universitats del món ü
Convenis EUSS-China Estades de coordinació, projectes... ü ü
Conveni EUSS-Japó Estades de coordinació, projectes... ü ü

Convenis signats per l’EUSS 2008-2009

Cal destacar que el conveni amb la Universitat de
Glyndwr (Gales) permet als alumnes de l'EUSS poder
aconseguir una altra titulació universitària oficial 
cursant un curs a l'estranger, i ha sigut fins ara 
el programa amb més nombre de participants.

Durant el curs 2008-2009, hem tingut les següents
mobilitats d'estudiants:
= OUT: 6 estudiants en programes de mobilitat amb 

la universitat de Glyndwr 
= 1 estudiant en Erasmus Practicum a Finlandia
= IN Erasmus: 2 estudiants ERASMUS provinents 

de França,   

= IN programes propis: Alemanya (1), Costa Rica (1),
Bulgària (1), Geòrgia (1), Kazakhstan (5), Rússia (3),
Senegal (1), i Turquia (22).

També durant els primers mesos de l'any 2009 hem rebut
el primer col·lectiu d'estudiants del programa Study
Abroad, fruit de la col·laboració amb la Fundació UAB. 

Dels 248 alumnes que han passat per les nostres
instal·lacions: 21 eren alemanys, 5 canadencs, 1 rus 
i la resta venia d'universitats nord-americanes tot i que
no tots ells tenen nacionalitat dels Estats Units
d'Amèrica. e
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Mobilitat: L’EUSS “in traslation”



252 hores 
1162 hores
1414 hores

Salesians  Illa Tecnològica és com avui dia donem a conèixer al món empresarial 
la xarxa de centres educatius Salesians de Catalunya. Presentem una oferta

renovada de formació contínua adaptada a les necessitats reals de l'empresa.
L'extensa implantació dels Salesians a Catalunya i la gran varietat de disciplines 
en les quals ens hem especialitzat, ens permeten satisfer les demandes de l'empresa 
en un ampli ventall de camps, i a més, el més a prop possible de la seva ubicació.

PROJECCIÓ EXTERNA I COOPERACIÓ II4 veuss 

HoresCurs

Aire acondicionado y climatización

Aire condicionat i climatització

AutoCAD 2006 virtual 2D

AutoCAD 2006 virtual 3D - on-line

Automatismes Elèctrics

Automatismos Eléctricos. Básico

Autòmats programables. Especialització

Autòmats programables. Perfeccionament

CCNA S2 - Certificació CISCO

CCNA S3 - Certificació CISCO

Control Numèric - especialització

Control Numèric màquines eina. CNC

Curs on-line Adobe Photoshop

Curs on-line Adobe Photoshop CS

Curs on-line Autocad 2D

Curs on-line Macromedia Dreamweaver MX

Curs on-line Macromedia Dreamweaver MX

Curs on-line Macromedia Dreamweaver MX

Curs on-line Macromedia Dreamweaver MX

Curs on-line Macromedia Flash MX

Curs on-line Riscos Laborals i Primers Auxilis

Diseño asistido por ordenador 3D I / Solid Edge

Disseny assistit per ordinador 3D II - Solid Edge

Disseny mecànic per ordinador. CATIA

Electricitat bàsica per a mecànics

Energia Solar

Energia solar tèrmica I

Instalación de parquet y tarima

Introductori a l'energia solar

Reglamento de Alta Tensión

Reglamento de baja tensión

Simulacions amb PSPICE

UNIGRAPHICS NX Básico

WINDOWS Server 2003 + LINUX Avançat

40

40

40

40

60

60

65

65

70

35

25

60

55

55

50

30

30

30

30

55

30

60

32

60

45

65

40

30

40

20

16

15

40

30

Salesians Illa Tecnològica

Catàleg de cursos que oferim

Àrea

Subvencionat

Subvencionat

Subvencionat

Subvencionat

Subvencionat

Subvencionat

Subvencionat

Subvencionat

Subvencionat

Subvencionat

Accions a mida

Subvencionat

Subvencionat

Subvencionat

Subvencionat

Subvencionat

Subvencionat

Subvencionat

Subvencionat

Subvencionat

Subvencionat

Subvencionat

Subvencionat

Subvencionat

Accions a mida

Subvencionat

Subvencionat

Subvencionat

Subvencionat

Subvencionat

Subvencionat

Accions a mida

Subvencionat

Subvencionat

Centre

EUSS

EUSS

EPSS

EPSS

EPSS

EPSS

EPSS

EPSS

EPSS

EPSS

EPSS

EPSS

EPSS

EPSS

EPSS

EPSS

EPSS

EPSS

EPSS

EPSS

EPSS

EUSS

EUSS

EPSS

EPSS

EPSS

EPSS

EPSS

EPSS

EUSS

EUSS

EUSS

EUSS

EUSS
* Instantània curs climatització

Formació contínua: 
Postgraus:  
Total: 

2008/2009

Hores de formació 
de l'EUSS dins del SIT

.

·



Barcelona Activa

Barcelona Activa és una institució que promou la iniciativa emprenedora
acompanyant a persones en el camí que hi ha entre la idea de negoci i 
la creació de la seva empresa. EUSS i Barcelona Activa han signat un conveni
de col·laboració que permet que els alumnes puguin utilitzar la potent 
plataforma on-line que guia a l'emprenedor en la realització d'un pla
Çd'empresa. Aquesta eina serà utilitzada en l'assignatura  Administració
d'Empreses i Organització de la Producció.

CETIB - 

Màster en Enginyeria de Seguretat Integral Contra Incendis

S'ha signat un nou conveni amb el  Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials
de Barcelona per organitzar conjuntament el Màster en Enginyeria de
Seguretat Integral Contra Incendis. 

Dins de l'àmbit de l'enginyeria del foc, aquest programa va dirigit a profes-
sionals que realitzen tasques de planificació, formació, assegurances de
danys, responsabilitats polítiques sobre la població, gestió d'emergències,
mediambientals, laborals, auditors de seguretat i de Plans d'Autoprotecció, 
i en tots aquells professionals amb responsabilitats dins del disseny, 
urbanització, planificació, construcció d'edificis i instal·lacions, rehabilitació,
manteniment i gestió.
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Convenis

L’EUSS ofereix un projecte educatiu universitari plenament integrat en 
la societat. Ens preocupem que la preparació que reben els nostres joves sigui

la millor possible per tal que puguin reeixir en la seva trajectòria professional 
i personal, però alhora influeixin en construir un món més just.
Per assolir aquesta fita establim ponts de diàleg amb diferents agents de la societat.
Enguany els principals convenis giren al voltant de la iniciativa emprenedora,
per la qual l'escola ha estat sempre apostant.

* Un dels moments de formació al nou laboratori
d’energia solar tèrmica del “Curs d’Energia Solar

per a Tècnics”, a càrrec de la Sra. Pilar Comas,
Responsable del Departament Solar de l’empresa
MTS Group, que va tenir lloc fruit del conveni de

col·laboració amb MTS Group, fabricant de la
marca ARISTON, signat el curs 2006-2007



Aquest curs l'EUSS ha aprovat el tercer Pla de Recerca,
específicament dissenyat amb un objectiu principal:

= Assolir i mantenir els criteris legals d'acreditació i de
formació doctoral del personal docent de l'EUSS.

Malgrat això, el camí per assolir aquest objectiu es pot
aprofitar per assolir-ne d'altres. Per tant, també ens
marquem com a objectius:

= Incrementar el número de publicacions amb la marca
de l’escola (EUSS).

= Fomentar els projectes tecnològics i docents tant 
d'abast intern com extern.

Per aconseguir aquest objectius, desenvolupem diferents
accions, emmarcades dins dels diferents tipus de projectes
que desenvolupem:

= Projectes de col·laboració amb empreses:
Aplicació directa de mètodes i dispositius ja coneguts,
adaptant-los a un entorn concret. És transferència de
tecnologia entre la Universitat i l’Empresa.

= Projectes de Recerca:
Activitat encaminada a la generació de nous coneixe-
ments, definició de nous procediments o realització
d'experiments per a l'obtenció de nous fenòmens.

= Projectes de Desenvolupament:
Modificació dels dispositius ja coneguts per millorar-ne
algun aspecte del seu comportament o funcionament.

= Projectes d'Innovació:
Invenció de noves màquines, nous dispositius, noves
metodologies, etc., a partir dels nous coneixements
generats o de coneixements ja coneguts, però mai
explotats en aquesta direcció.

Projectes de recerca. Basats en la col·laboració amb
altres entitats i a través de projectes amb finançament.
Actualment, estem participant en els següents projectes: 

RECERCA I TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA4 veuss 

Informe RDIT

Referència

Entitat convocant:

Títol:

Període:

Responsable:

EUSS:

TEC2007-61582-MIC

Ministerio de Educación y Ciencia

Análisis y técnicas de reducción de EMI 
en convertidores matriciales y sistemas
multiconvertidor: interacción con los sistemas
de comunicación por línea (PLC)

2007 - 2010

Josep Balcells Sendra (UPC)

Dr. Carlos Ortega (investigador)

Referència

Entitat convocant:

Títol:

Període:

Responsable:

EUSS:

ENE2007-67033-C03-01

Ministerio de Educación y Ciencia

Estrategias de control sensorless de
generadores eólicos de alta potencia y mejora
de conexión a red

2007 - 2010

Josep Pou Felix (UPC)

Dr. Carlos Ortega (investigador)

Referència

Entitat convocant:

Títol:

Període:

Responsable:

EUSS:

Referència:TIN2007-64974

Ministerio de Ciencia e Innovación

Computación de Altas Prestaciones y su
Aplicación a la Ciencia e  Ing. Computacional.

2007-2012

Emilio Luque Fadón (UAB)

Dr. Andreu Moreno (investigador)

Entitat convocant:

Títol:

Període:

Responsable:

EUSS:

CICYT

NANOARTIS: Nanoestructuración artificial de
superconductores mediante procesos químicos

2005-2008

Dra.Teresa Puig (Instituto de Ciencia de
Materiales de Barcelona - CSIC)

Dra. Elena Bartolomé (investigadora)
* Participants del projecte “NANOARACAT”

Referència

Entitat convocant:

Títol:

Període:

Responsable:

EUSS:

CSD2007-0041

Ministerio de Ciencia e Innovación

CONSOLIDER: "Materiales avanzados y
Nanotecnología para dispositivos y sistemas
eléctricos, electrónicos y magneto-electrónicos
innovadores" (NANOSELECT).

2007 - 2012

Xavier Obradors (ICMAB)

Dra. Elena Bartolomé (investigadora)
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Des que es va crear el primer ordinador l'home ha
intentat que la capacitat de processament fos cada

cop superior. Un cop s'ha esgotat la via de dissenyar pro-
cessadors més ràpids, s'ha optat per augmentar el nombre
de processadors, i aquestes noves arquitectures obren 
un nou camp a l'hora de dissenyar un programa. 
Un dels patrons més utilitzats és el Mestre - Esclau, que
consisteix en el fet que un dels processadors fa de mestre
i la resta d'esclau. El mestre s'encarrega d'encomanar la
feina als esclaus. Malauradament no és tan senzill, i 
l'execució d'una aplicació Mestre - Esclau en un ordinador
amb diferents processadors té un rendiment molt per
sota del que seria esperable. La causa principal és 
la manca de balanceig entre els processadors, és a dir, 
els processadors estan suportant una càrrega de treball
diferent i això es tradueix en temps morts d'espera que
fan baixar el rendiment.

L'objectiu d'aquest treball és presentar una estratègia
de balanceig de càrrega que millora el rendiment 
d'aplicacions Mestre - Esclau en màquines paral·leles.
Nosaltres hem observat que aquest problema és molt
semblant al de planificar bucles paral·lels, el qual ha
estat àmpliament desenvolupat fins ara. Els algoritmes
més difosos són: Static Scheduling,  Self Scheduling,
Fixed Size Chunking, i el més estès, Factoring. El nostre
treball ha consistit en replantejar el Factoring i hem
arribat a una nova concepció molt simple i elegant.

El Factoring està basat en un model probabilístic i en
intentar assegurar que quan encomanem una feina a 
un processador esclau, hi ha una probabilitat molt alta
de que no invertirà més temps del compte en acabar-la.
Això s'aconsegueix fent que quan ens apropem al final,
anem entregant als processadors esclaus feines més
breus per disminuir la probabilitat d’acabar massa tard.
El nostre replantejament rau en considerar com variable
aleatòria la capacitat de càlcul de processador quan
processa una feina encomanada, i l'expressió que s'ha
obtingut és la següent:

On Fj és la quantitat de dades per enviar a un processa-
dor esclau, Rj són les dades que queden per repartir, P 
el nombre de processadors,      i      són la desviació
estàndard i mitjana de la capacitat de càlcul del proces-
sador. Intuïtivament podem observar que quan el factor
entre la desviació estàndard i mitjana és més gran, és a
dir, el sistema presenta una variabilitat més alta, l'algo-
ritme és més conservador i encomanarà menys càrrega
als processadors esclaus.

Aquest replantejament del Factoring s'ha verificat
àmpliament amb una simulació intensiva i amb la prova
experimental d'un casos seleccionats. En la següent
figura es presenta una mostra dels resultats. Es comparen
els següent algoritmes: Static Scheduling (SS),  Fixed
Size Chunking (FSC), Factoring (F) i una versió simplifi-
cada del Factoring (F2). En l'eix d'abscisses es representa
la variabilitat del sistema, i en l'eix d'ordenades el temps
final d'execució. Cada punt de la gràfica és la mitjana
de 200 execucions. Es pot observar com el nostre
Factoring absorbeix millor l'augment de la variabilitat.

Per concloure, en aquest treball s'ha presentat un nou
plantejament del Factoring per balancejar la càrrega 
en un programa basat en Mestre - Esclau. Els resultats
obtingut mostren que el nou algoritme és un bona opció
millorar el rendiment d'aquestes aplicacions. 
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Distribució de tasques amb
balanceig de càrrega Factoring
en aplicacions Mestre - Esclau

e

Article de recerca

Aquest article és una versió reduïda de: 

A. Moreno1, E. Cesar2, J. Sorribes2, T. Margalef2, E. Luque2. 

Task Distribution using Factoring Load Balancing in Master-Worker

Applications. Information Processing Letters 109 (2009), pp. 902-906

1 Escola Universitària Salesiana de Sarrià, Pg. Sant Joan Bosco, 74. 08017 Barcelona.
2 Departament d’Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius, Universitat

Autònoma de Barcelona. 08193 Bellaterra.



COMUNITAT UNIVERSITÀRIA4 veuss 

Pastoral

EUSS, una escola universitària dedicada intensament a la tecnologia; una escola
centrada en uns estudis útils, estudis totalment oberts a la societat d'avui… 

EUSS, però, una escola que pretén formar persones i, justament per aixó vol 
fer que tot tingui l'humanisme que ens ha de caracteritzar a tots. EUSS, l'escola
universitària que camina per les vies de la Saviesa i del Sentit.

= El MÓN. Cridats a l’existència del “real”. La cosmogènesi: Energia, Matèria, Vida, Pensament...
= La VIDA. Cridats a ser “humans”. L'antropogènesi: Evolució humana i Tecnologia.
= La SOCIETAT. Cridats a ser “persones”. La personalitat i el personatge: el repte de viure la llibertat.
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CULTURA. Aplicar la pedagogia de la mediació
Cultural, segons l'educació integral de la persona.

L'assignatura impartida, CONEIX-TE A TU MATEIX, 
ha tingut tres apartats per als diferents graus de
coneixença: el MÓN, com a espai físic en el qual 
ens movem; la VIDA, com a dinàmica que ens permet
sentir i actuar; i la SOCIETAT, com a punt de pròpia
descoberta i de construcció de futur.

AMBIENT.  Aplicar la pedagogia de l'Ambient 
comunitari que promogui en els seus membres 
l'esperit de família.

Tenim com a novetat d'aquest curs l'ESPAI DE SERENOR.
Cadascú de nosaltres té dintre seu un "Centre de
Quietud o de Serenor" envoltat de SILENCI. 
Aquest ESPAI vol possibilitar en les persones aquella
SERENOR interna indispensable per a poder retrobar-se
un amb ell mateix.

COMPROMÍS. Aplicar la pedagogia del Compromís
per la solidaritat i la justícia.

Fomentar que els projectes de fi de carrera puguin
ser també "projectes de cooperació". 
Els futurs enginyers col·laboren amb obres socials a
les zones més deprimides, i desenvolupen projectes
aplicant els coneixements adquirits però pensant amb
els recursos dels quals es disposa a àrees concretes
de països com Marroc i Bolívia.   

ACOMPANYAMENT. Aplicar la pedagogia de
l'Acompanyament personal i grupal, que ajudi a créixer
com persones segons les diverses dimensions.

El cinema representa una oportunitat d’observar el món i
comprendre com interactuem els humans des de diferents
perspectives. Les pel·lícules “La vida dels altres”, “Quatre
minuts” i “La ducha” han estat les cintes seleccionades per
poder treballar diferents valors humans mitjaçant l’eina de
debat del cinema-fòrum.
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Notícies

En aquest dinàmic resum volem recollir els esdeveniments més importants
ocorreguts a l'EUSS durant el període de maig de 2008 fins a l'abril de 2009.

Totes aquestes notícies van tenir el seu racó en el seu moment en el quinzenal
"The nEUSSpaper".

Maig 2008

Dj 15. El Dr. Santiago Guerrero,
Director General de la Fundació
Universitat Autònoma visita, l'EUSS.

Dc 28. Una delegació de l'EUSS 
participa a l'Eucaristia de fi de Curs
de la delegació de Pastoral Univer-
sitària de l'Arquebisbat de Barcelona,
celebrada a la capella del Col·legi
Major de Sant Ramon de Penyafort.

Juny 2008

Dl 02. Participació en el sopar de 
lliurament del premis PIMES, 
atorgats per PIMEC.

Dc 04. Assistència per part de l’EUSS
a la sessió plenària de la Conferència
de Directors d'Enginyeria Tècnica
Industrial d'Espanya a l'Escola
Universitària Politècnica de la ciutat
de Madrid.

Del 16 al 20. Reunió del Consell de
Direcció de les Institucions Salesianes
d'Educació Superior (IUS) a Roma.

Setembre 2008

Dj 04. Assistència a la presentació 
del programa d'avaluació de centres
adscrits per part de l'Agència per a 
la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya (AQU). 

Del 07 al 14. Visita i sessió de 
presentació de projectes del Salesian
Polytechnic of Tokyo (SALESIO).

Crònica 2008-2009(I)

Acadèmic - "Un màster oficial a l'EUSS"  (The nEUSSpaper, núm. 92)

Des del 30 d'abril la nostra proposta de màster en Direcció d'Empreses
Industrials (DEI) forma part de l'oferta oficial d'estudis de postgraus de 
la UAB. La Comissió Específica per a l'Avaluació de Titulacions i Programes
d'AQU Catalunya ha avaluat favorablement 68 de les 79 propostes de màster
que les universitats catalanes han presentat per ser implantats el curs 2008-
2009, el que representa un 86% del total.

L'altre màster proposat pel proper curs és Arts i Indústries Gràfiques (AIG), 
com a màster propi amb la codirecció del Dr. Valero, professor de la facultat
de Ciències de la Comunicació de la UAB.

Acadèmic - "Visita a les instal·lacions de FGC" (The nEUSSpaper, núm. 93)

El passat dia 28 de maig, 18 alumnes i 2 professors del Departament
d'Electrònica de l'EUSS van visitar les instal·lacions de Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya (FGC), situades a Rubí.

Els alumnes van visitar les instal·lacions del COR (Centre Operatiu de Rubí),
on van veure un vídeo de presentació de l'empresa i van visitar els tallers 
de manteniment i el CCI (Centre de Comandament Integral), on es controla 
la circulació dels trens de la línia Barcelona-Sabadell-Terrassa de FGC.
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Dl 22. Celebració de la Jornada 
"Euro Education 2008" al Parlament 
de la Generalitat de Catalunya, amb
l'assistència d'autoritats acadèmiques
internacionals en el marc d'una activi-
tat de The Europe Business Assembly
(EBA), en col·laboració amb The Club of
Rectors of Europe (CRE).

Octubre 2008

Dc 08. Inauguració del curs acadèmic
2008-2009, amb la conferència
"Catalunya, país emergent. oportuni-
tats catalanes davant la globalització", 

a càrrec del Dr. Ramon Tremosa i
Balcells; i la lliçó "És la R la més
important? La D? O la I?", a càrrec 
del Sr. Xavier Torra i Balcells.

Dv 10. Participació a la presentació 
del llibre sobre els 100 anys de l'Escola
Industrial, desenvolupada a l’edifici his-
tòric del centre.

Dj 16. Joan Ramon Molero, responsa-
ble de Promoció i Comunicació de
l'EUSS, obté el guardó com a finalista
dels primers premis EDUCAWEB sobre
orientació acadèmica i professional.

Dij 23. El professor Carlos Ortega
defensa la seva tesi doctoral a la UPC
de Terrassa.

Novembre 2008

Dt 04. Inauguració de la primera
edició del Máster en Artes e Indústrias
Gráficas (MAIG). 

Del 10 al 14. Participació de Carles
Rubio al Ple de delegats del IUS-

Engineering Group, celebrat a Martí -
Codolar. L'EUSS va assumir la coordinació
dels treballs i la logística de la trobada.

Direcció - "Sessió del Consell de Direcció del IUS" (The nEUSSpaper, núm. 96)

Enguany ha tingut lloc la primera sessió de treball del consell de Direcció 
de les IUS. El consell està integrat pel Coordinador General de les IUS 
(P. Carlos Garulo), tres representants d'universitats salesianes d'Amèrica 
(P. Luciano Bellini, Rector UPS-Ecuador; Ing. Federico Huguet, Rector UDB-
El Salvador; P. José Marinoni, Rector UCDB, Campo Grande-Brasil), dos 
representants d'Àsia (P. Stephen Mavely, Rector Don Bosco University,
Guwahati, India; P. Onofre Inocencio, President Colleges Inspestoria de
Manila, Filipines), un representant d'Europa (Carles Rubio, EUSS, Barcelona) 
i tres consultors externs.

L'objectiu de la sessió de treball fou desenvolupar el pla d'acció pel Programa
Comú aprovat per l'Assemblea General de les IUS l'estiu passat. 

Promoció i Comunicació - "Neuss, The nEUSSpaper canvia" 
(NEUSS núm. 100) 33

“The nEUSSpaper” va néixer al maig de l'any 2004 al Servei de Promoció i
Comunicació (PiC) de l’EUSS. L'objectiu era, i és, fer saber allò que succeïa a
dintre i fora del centre universitari, però sobretot arribar als seus públics
interns: alumnes i personal. De periodicitat quinzenal, aporta entre 3 i 5
notícies, i és un senzill DIN A4 a una cara. Primer com un paper penjat a
totes les cartelleres del centre i actualment en format digital penjat a la web.
L'audiència del mitjà, com indiquen les dades del curs 2007-2008, és d'una
mitjana de visites per edició de gairebé 200 impactes.

El mes d’octubre de 2008 es va arribar al número 100 i va ser el moment per
canviar la capçalera i escurçar el nom deixant-lo en “NEUSS”.
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Dt 11. Celebració del Pre-Ocupat,
amb les empreses: Emte, Mazel, Spark
Ibérica i Vinca.

Dj 20. Reunió dels delegats d'Escola-
Empresa de SIT, a l’EUSS.

Desembre 2008

Dt 09. Presentació a la comunitat de
l'EUSS de l'Espai Ensenyament Educa-
ció Superior, a càrrec del Dr. Rubio.

Dv 19. Jornada de Formació i Convi-
vència del Personal de l'EUSS a Sarrià.
Xerrada sobre la pedagogia preventi-
va, a càrrec del P. A. Damians. 

Gener 2009

Dj 15. Comença la seva singladura a 
l'escola l'Study Abroad, amb la parti-
cipació de 248 estudiants dels EUA.

Del 20 al 22. Portes Obertes UAB.

Ds 31. Festa Institucional de Sant
Joan Bosco. "Viure i treballar amb 
els altres", a càrrec de la Dra. Juani
Mesa, especialista en psicologia emo-
cional i competència social.  

Febrer 2009

Dj 12. Reunió de treball a la UAB
amb l’assistència de les Vicerectores
de Graus i de Relacions Institucionals,
sobre el procés de sol·licitud de les
titulacions de grau, seguint les pautes
del programa VERIFICA, a presentar a
l'ANECA per a la seva validació.

Recerca - Aportacions al “CUIEET" (NEUSS, núm. 100)

En el marc del “XVI Congreso Universitario de Innovación Educativa en las
Enseñanzas Técnicas", organitzat per la Conferència de Directors d'Escoles
d'Enginyeria Tècnica Industrial, a la Universidad de Cádiz dels dies 23 al 26
de setembre, es van presentar quatre ponències orals per C. Latorre, J.C.
Fernández, S. Bernadàs, E. Bartolomé, A. Pérez-Navarro, R. García i M.A.
Amer, defensades totes elles per César Latorre.

Els títols de les ponències de l’EUSS són: Implementación de la plataforma
Moodle en la EUSS, Aprendizaje colaborativo de la mecànica mediante
"problemas reto", Utilización del LMS Moodle para la evaluación entre
pares, i Electrónica Digital: una experiencia de aprendizaje colaborativo.

Promoció i Comunicació - "Els ADD, Finalista del Premi Educaweb" 
(NEUSS, núm. 102)

El 16 d'octubre, en el marc del Palau de la Música Catalana, es va donar a
conèixer els guanyadors de la primera edició del "Premi Educaweb d'Orientació
Acadèmica i Professional", una iniciativa innovadora en aquest àmbit i dins
l'acte de celebració del 10è aniversari d'Educaweb.com. En la categoria
individual va quedar finalista el projecte "Programes ADD", presentat pel
Joan Ramon Molero, responsable del PiC i dels Programes ADD.

Relacions Internacionals - "Trobada IUS Engineering Group"
(NEUSS, núm. 103)

Entre els dies 10 i 15 de novembre es van trobar a Martí Codolar el grup 
de treball sobre les enginyeries de les IUS (Institucions Salesianes
d'Educació Superior) provinents de: Tokyo, Kurla/Mumbai, Mandaluyong,
San Salvador, Soyapango, Sao Paulo, Campo Grande, Araçatuba, La Paz i
Barcelona. L'últim dia es va fer una visita a les instal·lacions de l'EUSS 
i les EPSS, que va finalitzar amb una eucaristia.

Crònica 2008-2009(II)
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Dv 20. Ponència del Dr. Carles Rubio,
"La experiencia de reconocimiento de
créditos entre CFGS y la Universidad
en Ingeniería Técnica Industrial", dins
del Foro Anual de Orientadores de
Enseñanza Secundaria de la Florida
Universitaria (Com. Valenciana).

Dg 22. Jornada de Portes Obertes.

Març 2009

Dv 06. Assistència a la sessió plenària
de la Conferència de Directors d'ETI
d'Espanya a Madrid.

Dj 12. Acte de graduació de la 12a.
promoció d'ETI.

Del 18 al 22. Presència al Saló de
l'Ensenyament 2009 (Fira Barcelona).

Abril 2009

Dc 01. Visita Inspectorial del P. Àngel
Asurmendi. Reunió i entrevistes perso-
nals amb l'Equip Directiu.

Dc 15. Jornada de Formació pels
membres del Comitè d'Avaluació
Intern de l'EUSS a la seu de l'AQU.

Dc 22. Celebració de la Jornada de 
la Cultura Emprenedora. 

Dt 28. Participació de l'EUSS en 
el programa de Ràdio Estel "Parlem
d'Empresa".

Dc 29. Assistència a l'acte de Cloenda
de les Jornades Tècniques i Professio-
nals. Lliurament dels premis SIT 2009.

Relacions Internacionals - "Estudiants dels EUA a l'EUSS al gener" 
(NEUSS, núm. 104)

L'EUSS ha signat un acord amb la Fundació Universitat Autònoma de
Barcelona, mitjançant el qual es possibilitarà que un grup d'estudiants 
universitaris d'Estats Units vingui a l'EUSS a realitzar un curs de l'àrea 
d'economia. El projecte s'anomena "Study Abroad", i s'ofereix a estudiants
americans per tal que vinguin a Barcelona a realitzar un semestre de la seva
carrera universitària.

Universitat - Empresa - "Curs Clima i xerrada Trox" (NEUSS, núm. 108)

Durant el curs de 40 hores de "Climatització per a Empreses del Sector"
impartit per Chema Ruiz i Víctor Gallardo, l'empresa Trox, dedicada a 
la fabricació d'equips de difusió d'aire i altres equipaments com climatitzadors,
va impartir una de les sessions destinades a la difusió de l'aire. 
La conferència va ser a càrrec d'Antonio Vegas, ex-director tècnic del grup,
que va mostrar uns grans coneixements i vocació docent.

SIC - "Millores als equips de servidors" (NEUSS, núm. 108) 

L'última setmana de febrer es van realitzar modificacions a l'infraestructura
de servidors de l'EUSS per millorar la tolerància als errors. Els canvis han
estat els següents: s'ha duplicat el Sistema d'Alimentació Ininterromput
(SAI) dels servidors, s'ha instal·lat una segona controladora a la cabina de
discos de la SAN i, finalment, s'ha instal·lat un Virtual Center que, conjunta-
ment amb Mware nfrastructure, proporciona un sistema d'alta disponibilitat
dels servidors virtuals.



ESCOLA I SOCIETAT4 veuss 

L’EUSS, en societat

* 2 de Març de 2009. La Vanguardia.

* Juny 2008. La Veu Jove de Sarrià.

* Abril 2009. CETIB-Theknos.

* Maig 2008.

* 30 Abril 2009. Don Bosco.
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Novetats en promoció 
i comunicació

* Saló Estudia 2008, Fira de Barcelona, del 2 al 6 d’abril.

Amb motiu de la celebració del 15è aniversari
de l'EUSS, s'ha dissenyat un nou logo que
representa aquests quinze anys de trajectòria
del centre.  

S'ha utilizat la forma rodona de la icona per
significar els 15 anys però alhora formant un
triangle de l’entorn geogràfic que ens acull.

Canvi d’icona de l’especialitat 
d’electricitat

Arran de la nova normativa comunitària que
preveu, durant els pròxims tres anys, 
la substitució de les bombetes de filament
incandescent. Més eficients energèticament, 
i conjuntament amb la voluntat de l'EUSS de
promoure les conductes sostenibles, s'ha 
dissenyat aquest nou logo. 



INFORME DE GESTIÓ4 veuss 

Les línies d'actuació dutes a terme a l'EUSS per fer 
possible aquest objectiu i millorar el nostre projecte
institucional les agrupem en els àmbits de la docència 
i activitat acadèmica, pastoral universitària, universitat
i empresa, recerca i relacions internacionals, i personal i
recursos institucionals.

Docència i activitat acadèmica

L'objectiu fonamental ha estat obtenir la verificació
positiva de la Agencia Nacional de Evaluación de 
la Calidad y Acreditación (ANECA) dels plans d'estudis
associats a cadascun dels perfils de competències de 
les nostres titulacions d'enginyers tècnics industrials
(ETI) en electrònica, dels ETI en electricitat i dels ETI 
en mecànica. 

A més de la continuïtat amb les tres titulacions ja 
clàssiques a l'EUSS (electrònica industrial, electricitat i
mecànica), ja s'ha aprovat una nova proposta per l'EUSS
amb el títol de grau en enginyeria en organització
industrial. Aquest procés de verificació ha estat llarg,
dens i feixuc. 

Ara ens queda el repte d'implantar aquests nous títols
en el proper curs 2009-2010. Un element important
serà configurar una via curricular pels estudiants a
temps parcial, és a dir, els estudiants que conjuminen
l'activitat laboral i els estudis.

En relació als postgraus, aquest curs s'ha posat en
marxa el màster universitari de Direcció d'Empreses
Industrials, aprovat el curs passat per la Direcció
General d'Universitats.

Respecte a la mobilitat internacional, s'han introduït
millores en el sistema d'informació sobre les possibilitats

pròpies i vinculades a ERASMUS. Per tal d'incrementar
la qualitat d'aquestes activitats caldrà, però, destinar
més recursos per a la seva gestió administrativa i el seu
seguiment personalitzat.

Universitat i empresa

L'escola, fidel a la seva missió, ha volgut acostar el món
de la empresa als alumnes i professors. Per aquest
motiu s'han incrementat les activitats lectives de vincu-
lació empresarial, com les xerrades de professionals i
visites a empreses.

El Consell Assessor (COA) de l'EUSS, i està integrat per
professionals i representants d'empreses dels sectors
industrials elèctric, electrònic o mecànic així com insti-
tucions, ha continuat el seu camí assumint el repte 
d'aportar llum a l'EUSS en el procés de definició del 
sistema d'orientació professional.

Tot i que el nostre entorn empresarial s'ha vist afectat
per una crisi econòmica greu, l'EUSS ha mantingut el
seu objectiu de potenciar que els estudiants finalitzen
els estudis amb una experiència a l'empresa. 

Finalment, s'ha publicat el primer informe de l'Obser-
vatori de la Inserció Laboral (OIL) de l'EUSS, que ha
considerat dos promocions (2002 i 2004) i  que ha 
partit de dos fonts, els graduats i els empleadors. 
Així mateix, s'han aplicat dos tècniques de treball com-
plementàries. La tècnica quantitativa basada en una
enquesta telefònica semitancada, o en el seu defecte,
de correu electrònic. En tot cas, adreçada als egressats i
als empleadors. La tècnica qualitativa basada en el
mètode Delphi, per a contrastar i complementar els
resultats obtinguts en les enquestes passades per a aju-

Resumint...

Aquest curs 2008-2009 l'Escola ha fet passes importants en el procés d'adaptació
a l'Espai Europeu d'Educació Superior i, especialment, el que significarà per a
la universitat el canvi a un model pedagògic que centra el procés d'ensenyament
i aprenentatge sobre l'estudiant, concedint-li el màxim protagonisme.

Al nostre país, aquesta transformació va associada a canvis legislatius que com-
porten la necessitat d'acomplir uns requeriments nous en matèria de recursos
humans i materials.
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dar a predir futurs escenaris empresarials i formatius
complementant l'anàlisi. 

Els òrgans de govern i de participació de l'EUSS, que ja
coneixen l'informe, faran la valoració i l'anàlisi pertinent
per tal d'establir un pla de millores en els aspectes que
es consideri importants.

Recerca i Desenvolupament

En el context de l'Espai Europeu d'Educació Superior, 
els processos d'acreditació de les institucions, dels per-
fils formatius i del personal docent, són una realitat que
exigeix resposta. Per a obtenir-la l'EUSS ha de promoure
entre els seus professors l'activitat investigadora. 
Aquesta difícil missió de promoure de forma ordenada i
sistemàtica la recerca li correspon al Pla de Recerca,
que aquest curs ha estat aprovat i que s'estructura al
voltant de tres objectius: 

1. Assolir i mantenir els criteris legals d'acreditació i de
formació doctoral del personal docent de l'EUSS.

2. Incrementar el número de publicacions amb la marca
EUSS.

3. Fomentar els projectes tecnològics i docents tant 
d'abast intern com extern.

El curs vinent haurem d'aprofundir en la implementació
d'aquest pla.

Personal i Recursos Institucionals

Ajustar els perfils de professors de l'EUSS a la Llei
d'Universitats ha focalitzat l'actuació de l'EUSS en aquest
àmbit. Aquest objectiu s'ha coordinat íntimament amb
el Pla de Recerca de l'EUSS.

Conscients de la necessitat d'avançar en l'ús d'eines 
de gestió més rigoroses, i de guanyar en transparència,
hem continuat el procés d'implantació d'un sistema de
qualitat integral de l'escola, tot adaptant-lo al sistema
AUDIT elaborat per l’Agencia Nacional de Evaluación de
la Calidad y Acreditación (ANECA). 
El procés d'implementació s'ha vist desaccelerat per 
la necessitat de donar acompliment a les directrius del
Consell Interuniversitari de Catalunya en l'aplicació 
del programa d'avaluació de Centres Adscrits. Aquest
programa d'avaluació institucional ha completat la seva
primera fase d'avaluació interna aquest curs i finalitzarà
a principis del proper curs.

Hem incrementat, en quantitat i qualitat, les aplicacions
informàtiques de l'àmbit acadèmic i administratiu. 
En aquesta línia és ja operativa la integració dels màsters
i postgraus a l'aplicació informàtica de gestió acadèmica.

Hem incrementat els equipaments i infraestructures
informàtiques i de comunicacions. És important destacar
l'ampliació de la cobertura wifi, així com la implemen-
tació de la VPN i el sistema EDUROAM a l'EUSS.
Un objectiu important pel proper curs serà la implantació
del sistema de gestió de currículums del personal de
l'EUSS. Eina fonamental per tal d'agilitzar i fer més
operatiu el sistema de gestió integral dels recursos
humans de l'escola.

La pastoral universitària

Aquest curs 2008-2009 l'equip responsable d'aquesta
dimensió ha focalitzat els seus esforços en aplicar una
pedagogia de l'ambient comunitari que promogui en 
els membres de la comunitat universitària interessos i
experiències significatives. Ha estat especialment
important l'esforç fet en la generació d'iniciatives 
d'acollida pels nous estudiants.

Un altre aspecte destacable s'ha centrat en la pedagogia
de la mediació cultural, que integri el saber amb la per-
sona, a través del diàleg interdisciplinar, intercultural,
sistemàtic amb la fe cristiana.

Dues línies de treball que cal desenvolupar més àmpliament
en propers cursos són la del compromís per la solidaritat
i la justícia, i la de l'acompanyament de grups. 

Serà especialment important en els propers cursos ani-
mar, fomentar i orientar iniciatives associatives dels
estudiants ja graduats. e

*Visita de l’Im. Sr. Puigdollers, president del districte Sarrià-Sant Gervasi 



M.S.D. Levant Shipping, S.L.

Manusa-Gest, S.L.

Mapre Re Compañía de Reaseguros

Mecanizados Esferimec, S.L.

Mira Tecnología, S.L.

Mitsubishi Electric Europe, B.V.

Modiss Iluminación, S.L.

Montesa Honda, S.A.

Moviecater Servis, S.L.

MTS Termosanitarios, S.L.

Oliver y Batlle, S.A.

Omron Electronics Iberia, S.A.U.

Osram, S.A.

Penlor, S.L.

Petroinstal, S.L.

Plastal Spain, S.A.

Pranam Iber Orient Import, S.L.

Productos Básicos, S.L.

Proximma Comunicación, S.L.

SDI Digital Media Solutions, S.L.

Seat Sport, S.A.

Seat, S.A.

Senior Managers, S.A.

Siemens S.A.

Simon Tech, S.A.

Sinerges Técnicas de Montaje, S.A.

Solesc obres i patrimoni XXI, S.L.

Sony España, S.A.

Spin, S.A.

Tau Ingenieros, S.L.

Tecnocom Telecomunicaciones y Energía

The Jacob Fleming Group BCN, S.L.

Vinca Equipos Industriales, S.A.

Empreses convenis de col·laboració

EMPRESES COL·LABORADORES4 veuss 

A.2.M.S.A

ABX Logistics España, S.A.

Adasa Sistemas, S.A.U.

Agilent Technologies

Alfa Instal·lacions, S.A.

Altran Technologies

AMEC

Amics del Nepal

Aplicaciones Tecnológicas Eléctricas y Frigoríficas, S.L.

Asesa Montajes, S.L.

Automáticos Ballesteros

Autoscan Europe, S.L.

Barsan Global Logistics Barcelona, S.L.

Bosch Sistemas de Frenado, S.L.U.

Centro Técnico de SEAT, S.A.

DHL Global Forwarding Spain, S.L.U.

Ecotecnia Energies Renovables, S.L.

Electrònica Dabel, S.A.

Elmeq, S.L.

Elsevier España, S.L.

Emte Sistemas S.A.U.

EMTE, S.A.

Endesa Distribución Eléctrica, S.L.

Everglades 2005, S.L.

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Fico Triad, S.A.

Gahelios, S.L.

Gam Consulting General d'Edificació

Imago Technics de Construccions i Habitatges, S.L.

Ingeniería de Sistemas de Ensamblajes y Control

Iveco España, S.L.

Koukoku, S.L.

Labs, S.L.U.

Lacer, S.A.

Luxury Lifestyle Hotels, S.L.



ABZ Rosvel, S.L.

ADH Hominem

AD Análisis y desarrollo, S.L.

Ángel Iglesias, S.A.

Apec RRHH, S.L.

Applus + IDIADA

Arantia 2010, S.L.

Artram Human Resources

Ascensors Sigma

Asociación de Productores 
de Energías Renovables (APPA)

Astral Pool

Autotecno Industrial T.C.S.L.

B2i design & industrialization, S.L.

Bitmakers, S.L.

Centil 90

Cespa

Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. Instituto de Microelectrónica 
de Barcelona, IMB-CNM-CSIC

Control y Montajes Industriales CYMI, S.A.

Crafol ETT

Daysi Hispania, S.L.

Dicoel, S.L.

Dopec

Ecobike, S.L.

EIIT, S.A.

Elmeq

Emte

Faders, S.A.

Francisco Albero, S.A. (FAE)

Fundació Privada Ascamm

GEIS Consultores Barcelona

Gemalto SP, S.A.

Gutmar, S.A.

Hayes Lemmerz Barcelona, S.L

Hélices y suministros navales, S.L.U.

Heurística de Catalunya 

Idasa

Ingeniería de Sistemas de Ensamblaje y
Control, S.L.“ISEC”

Ingenieros Emetres, S.L.

Instaura

Inter National Match

ISP, S.L.

ITC-2 Ingeniería Técnica de Control, S.A.

Josep Pont Albiol

KCM, S.L.

Kostal Elèctrica, S.A.

LGAI-Technological Center

Logitek-Wonderware

Magneti Marelli Powertrain S.p.A.

Man Ferrostaal AG

Mazel Ingenieros, S.A.

Mc Asociados

Mira Tecnología, S.L.

Mitsubishi Electric

Montajes Industriales Tabas, S.L.

Montseny Balast, S.L.

Newco Airport Services, S.A.

Novare Tic Solutions

NTR Global

Page personnel

Paymacotas, S.A.U.

PIMEC

Premium, S.A.

Prestigia Online

Procon Systems, S.A.

Protesa

Relatio Solar, S.L.

Rücker Lypsa, S.L.

S.G.A.B., S.A.

Seip Selecció

Sibel, S.A.

Simon

Simon Connect, S.L.

Sistel

Sogesa Inst. Integrales, S.A.

Sony España, S.A.

Sorea

Spark Ibèrica, S.A.

SPIE de mantenimiento 
y montaje, S.A.

Status

Status Ema Partners Spain

System “D”, S.A.

Tacse, S.L.

Tap Spain, S.L.

Tea-Cegos, S.A.

Tech Data

Technip Iberia

Technip Iberia S.A.

Televes

Trimplast

Tronics 2000

USG HR Forces

Vinca Equipos Industriales, S.A.

Weidmuller 

Weiland Electric

Wheelabrator Group, S.L.U.
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