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1. Serveis PRISMA 
  

- Programació universitària  
- Guies docents 
- Estudiants i expedients 
- Matrícula 
- Avaluació 
- Projectes, treballs i tesis doctorals 
- Gestió de la docència 
- Gestió de la informació 
- Gestió econòmica 
- Mobilitat 
- Beques 
- Títols i SET 
- Gestió de sol·licituds 
- Interfície PDI 
- eSecretaria 
- E-Administració 
- Sistema de consulta 
- Sistema d’admissions 

Nota: marcarem al document les funcionalitats que estan desenvolupades pel PDI amb 
(PDI)  

Tots el mòduls o serveis tenen llistats associats que no detallarem i permeten càrrega 
de dades de fonts externes mitjançant fitxers text o xml. 

 
 

  



 
Proposta de serveis PRISMA 

 
 

UPC - Servei PRISMA        Pàgina 4 de 24 

1.1. Programació universitària 

Definició dels programes d’estudi, regles de gestió/normatives i taules d’equivalència (canvi de 
pla d’estudis, convalidacions/reconeixements) 

Situació actual: desenvolupant funcionalitat per poder definir les taules de les dobles 
titulacions. Es tracta de una casuística de taula d’equivalència entre titulacions. 

Indicadors 

Tipus programa  Vigents TOTAL 
 

Altres dades 
 Primer i segon cicle 36 190 

 
Nombre d'assignatures 26.960 

Màster 176 204 
 

Taules d'equivalència entre titulacions 1.957 
Grau 92 99 

 
Programes externs 300 

Doctorat 144 184 
 

Paràmetres gestió 202 
 

 

1.2. Guies docents 

Permet definir i publicar les guies docents de les assignatures. Hi ha un procediment de 
modificació/edició de la fitxa, validació i publicació de la mateixa. 

- Edició guia docent (PDI)  
- Validació canvis per a la seva publicació 
- Validació bibliografia 
- Definició autoritzacions sobre la guia (PDI) 
- Administració guies: carrega de dades, duplicació guies 

El Servei de biblioteques valida la part de la bibliografia i té accés a les dades. 

Hi ha un servei SOA que s’utilitza per a la publicació de la guia docent 

Situació actual: no hi ha desenvolupaments ni evolutius planificats 

Indicadors 

Curs Nombre guies 
docents 

Cites 
bibliogràfiques 

Amb codi 
biblioteca 

Diferents 
cites 

Altres 
recursos 

2012 3.984 21.391 16.107 9.374 1.139 
2013 4.273 22.655 18.577 10.963 1.281 
2014 4.590 25.587 20.776 11.826 1.549 
2015 4.726 26.769 22.405 12.920 1.402 
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1.3. Estudiants i expedients 

Per gestionar els estudiants i expedients en tot el relacionat amb les seves dades (dades 
personals, accés, convalidacions/reconeixements, autoritzacions, definició itinerari ...) 

Amb aquest mòdul es fa la el manteniment de les dades de l’expedient que no s’incorporen 
per matrícula i avaluació a la universitat, és a dir, dades externes a l’activitat de la pròpia 
universitat. També consta de funcionalitats de control de l’expedient i autoritzacions, i gestió 
de tutories. 

Situació actual: desenvolupant incorporació a l’expedient de les qualificacions cursades en 
dobles titulacions de manera automàtica (relacionat amb el desenvolupament del mòdul de 
Programació universitària) 

Indicadors 

Tipus programa Nombre d'expedients 
titulacions vigents 

Nombre total 
expedients 

Primer i segon cicle 59.207 167.907 
Màster 15.203 16.223 
Grau 49.809 50.206 
Doctorat 15.536 16.311 

 

Tipologies d’expedient diferents: 23 

Nombre de tutories assignades: 30.892 
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1.4. Matrícula 

Aquest mòdul dona suport a tot el procés de matriculació i gestió relacionada.  

- Preparació de la matrícula: gestió de requisits, informació de matrícula, processos 
previs (ordre de matrícula, autorització matrícula ... ) 

- Automatrícula(*): única via de matriculació. Això ens permet unificar el codi i evitar 
duplicitat de procediments que poden conduir a errors. 

- Descomptes de matrícula: per mantenir les condiciones econòmiques dels estudiants 
que repercuteixen al càlcul de l’import de la seva matrícula i altres serveis 

- Gestió de la matrícula: modificacions, canvis de grups, anul·lacions, modificació 
d’imports 

- Altres serveis relacionats amb la matrícula: reserva de plaça, cobrament de taxes 

Situació actual: donada la complexitat del procediment de matrícula i els canvis normatius 
(externs a la Universitat i propis), cada any s’està modificant el procediment de matrícula. 
Exemple normatives que han impactat durant aquest any: normativa de reavaluació. 

(*) Aquest procediment és el mateix que tenen els estudiants accessible des de la eSecretaria, la 
nostra intenció es desenvolupar-ho de nou per tal d’evitar els applets de Java. 

 

Indicadors 

- Mitjana de temps de matrícula en minuts: 

Juliol 2015 Juliol 2014 Juliol 2013 Juliol 2012 
         
6,6829    

         
6,6292    

         
7,0537    

         
7,2950    

 

- Nombre de matrícules per hora per període de matrícula 
- Nombre de matrícules presencials vs no presencials  
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1.5. Avaluació 

Per gestionar tot el relacionat amb l’avaluació d’assignatures i de blocs curriculars.  

- Avaluació de les assignatures: obrir actes per iniciar el procés, entrada de 
qualificacions(PDI), gestió de les actes, reavaluació de les assignatures(PDI), 

- Avaluació curricular: definició del model d’avaluació, criteris d’avaluació, preparació de 
la documentació per l’avaluació curricular, avaluació dels blocs 

- Control de permanència: no aptes de primer any i de la fase inicial 
- Entrada d’activitats 
- Càlcul graus ECTS 
- Tancament del procés 

Situació actual: els centres decideixen canvis d’estructura de blocs curriculars anys després 
d’iniciar la implantació dels estudis. Aquest canvis afecten als expedients i a l’avaluació 
curricular, són canvis estructurals que s’han d’analitzar i obliguen a “reconstruir” els 
expedients. Els temps dedicat des del Servei Prisma a aquesta tasca no és menyspreable. 
Aquest any ha hagut canvis en 4 centres en totes les seves titulacions de grau. 

També té molt impacte el canvi normatiu. El curs 2014-15 es va introduir el concepte de 
reavaluació que ha implicat la creació de noves funcionalitats i creació de nous paràmetres per 
la seva gestió (cada centre ha definit una normativa pròpia de reavaluació) 

 

Indicadors 

- Nombre de blocs, criteris i variables 
- Nombre d’actes d’avaluació 
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1.6. Projectes, treballs i tesis doctorals 

Aquest mòdul dóna suport a la gestió dels projectes i treballs de fi d’estudis (cicles, grau i 
màster), així com a les tesis doctorals i altres conceptes del doctorat que tenen una avaluació 
per tribunal. 

- Validació del registre(PDI): el registre el fa l’estudiant des de l’eSecretaria. Aquest 
registre inicial es valida per part del director proposat i/o pel càrrec que el centre 
defineixi. 

- Inscripció: per entrar totes les dades relacionades amb el projecte/treball (títol, 
modalitat, àmbits,  tribunal ... 

- Tesi doctoral: similar a la inscripció però amb altres dades pròpies de les tesis 
doctorals i la seva gestió. 

- Dipòsit i lectura: permet gestionar els dipòsits i les lectures, per informar al sistema 
quan i a on es fa. Va vinculat a la matrícula del projecte. 

- Avaluació de projectes i tesis 
- Participació projectes(PDI) 

 

Situació actual: aquest servei també té molts canvis per temes normatius. Altre factor és que la 
documentació associada a la gestió del projectes és diferent a cada centre. Hem treballat en 
unificar-la, falta consensuar-la amb els centres i desenvolupar els canvis. 

Indicadors 

- Nombre de projectes  
- Nombre de participacions de tribunals 
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1.7. Gestió de la docència 

En aquest servei està inclòs tot el que fa referència a la planificació del curs acadèmic 

- Encàrrec docent: permet entrar l’encàrrec docent, que serà la base per després fer 
l’anàlisi de l’activitat docent 

- Oferta d’assignatures: defineix l’oferta d’assignatures que es farà per cada 
curs/quadrimestre i programa d’estudis 

- Professorat-grups (PDI): assignar a cada assignatura el professorat 
- Professorat-horaris(PDI): per definir les hores i tipologia de les mateixes que imparteix 

cada professor en cada grup de classe. 
- Gestió de grups: amb aquesta funcionalitat es defineixen el grups de matrícula i els 

seus paràmetres de gestió 
- Horaris i calendari d’exàmens: el calendari s’utilitza perquè hi ha associat un document 

que l’estudiant por demanar que certifica les dates i hores dels exàmens. La part 
d’horaris es utilitzada per algun centre, és només de consulta i no fa gestió d’espais. 

- Activitat docent del professorat 

Situació actual: els darrers canvis han estat el nous desenvolupaments de professorat-grups i 
professorat-horaris per donar accés al PDI a la nova interfície i permetre que segons el centre, 
el professor coordinador de l’assignatura entre les dades. 

Indicadors 

- Nombre d’assignatures i grups 
- Nombre d’assignatures amb informació d’horaris i dates d’examen 
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1.8. Gestió de la informació 

Gestió de les dades generals i estructurals de la Universitat, centres, departaments i serveis: 
dades del personal UPC i extern, definició de càrrecs i signatures de documents, definició de 
comissions de les unitats estructurals 

També es fa la planificació dels serveis: 

- Matrícula: planificació del calendari de matrícula i previsió de nombre de 
matriculacions. Això permet tenir informació per poder planificar l’atenció al usuari i 
serveis TIC 

- Serveis als estudiants: per definir què serveis i quan s’obren als estudiants a 
l’eSecretaria. Això pot variar en funció del centre i la titulació.  

Situació actual: durant aquest any ha impactat el canvi d’estructura de la Universitat, atès que 
afecta a la gestió dels programes i definició dels càrrecs i la signatura de documents. La 
definició de signatures és molt complexa perquè hi ha moltes casuístiques diferents i 
l’organització de la Universitat ho ha complicat (abans la mateixa unitat que gestionava i era 
responsable de la docència, ara aquest model ha canviat i ha tingut molt impacte en la gestió 
de la documentació) 

Indicadors 

- Nombre de càrrecs i definició de signatures de documents 
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1.9. Gestió econòmica 

Aquest servei és per poder fer la gestió econòmica de la matrícula i resta de serveis de la 
Universitat relacionat amb la docència. 

- Gestió de dades generals: entitats financeres, conceptes a cobrar , serveis amb els seus 
conceptes, preus i regles de càlcul, formes de pagament per servei 

- Domiciliacions: generació de fitxers de domiciliacions, incorporació d’incidències 
- Pagaments efectius: incorporació confirmació pagaments 
- Reclamació pagaments 
- Gestió ordres SEPA 
- Devolució de preus públics 
- Liquidacions  
- Gestió de pagaments: limitació formes pagament, canvi modalitat pagament, 

compensació de pagaments, modificació conceptes ... 

 

Situació actual: durant el 2015 s’han desenvolupat millores i nous desenvolupaments per 
millorar la gestió econòmica. S’ha estat treballant en el mòdul de reclamacions amb l’objectiu 
d’incorporar l’eina e-Notum (veure eAdministració)  i poder fer les reclamacions 
telemàticament, amb tot el que implica en estalvi de temps, paper i certificacions postals. Ara 
està aturat per canvi prioritats. 

Indicadors 

- Nombre d’ordres SEPA 
- Nombre de pagaments per forma de pagament 
- Nombre de reclamacions 
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1.10. Mobilitat 

Gestió de la mobilitat des de l’oferta de places fins l’avaluació, tant en processos que fa el 
centre, com a la part de l’estudiant i la gestió centralitzada dels ajuts i documentació. 

Centres docents: 

- Oferta de places 
- Gestió de les sol·licituds 
- Definició de l’estada de la mobilitat i pla de matrícula 
- Credencial de mobilitat o documentació  
- Precompromís i avaluació 

Estudiant (des de l’eSecretaria): consulta oferta, sol·licita mobilitat, accepta plaça, entra dades 
necessàries per les ajudes 

Centralitzat al SGA: 

- Definició d’ajuts 
- Assignació i generació de pagaments dels ajuts. 
- Gestió de documentació de mobilitat (permet la càrrega de dades externes) i 

reclamació i recordatoris 
-  

Situació actual: des del Servei PRISMA es fan extraccions i càrregues de dades per donar suport 
a la gestió de la part centralitzada (generació dades per la priorització de les beques, generació 
dades per carregar-les a sistemes externs com p.e. la Mobility Tool de la convocatòria 
Erasmus+) Cada any les condicions són diferents i es fa difícil automatitzar-ho tot al 100%. Ara 
estem finalitzant el desenvolupament de millores per a la gestió dels ajuts i dades que es 
necessiten per a la Mobility Tool. 

Indicadors: 

- Nombre de mobilitats 
- Nombre de documentació generada 
- Nombre de pagaments d’ajuts generats 
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1.11. Beques 

Amb aquest serveis es gestionen les dades de les beques del MECD en comunicació con 
l’AGAUR. 

- Incorporació de dades de l’AGAUR: mitjançant fitxers xml es carreguen dades de les 
sol·licituds dels estudiants, peticions de dades de l’AGAUR i resolució 

- Generació de dades acadèmiques 
- Tramitació de l’enviament de dades a l’AGAUR: hi ha tramitacions automàtiques en 

funció de les condicions que marca l’SGA i altres que es revisen. 
- Generació de fitxers amb dades acadèmiques per enviar a l’AGAUR 
- Resolució econòmica de beques 

Situació actual: la generació i càrrega de fitxers xml es fa amb un formulari. Està pendent 
automatitzar-ho amb un servei SOA. 

Cada any hi ha canvis a l’estructura dels fitxers, el que suposa evolutius al desenvolupament de 
càrrega i extracció de dades i modificació de l’estructura de dades, així com a canvis al 
formulari de gestió de sol·licituds. 

 

Indicadors: 

- Nombre de beques tramitades 
- Nombre de fitxers carregats 
- Nombre de fitxers generats 
- Nombre d’incidències  
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1.12. Títol i SET 

La gestió del títol es fa amb un aplicatiu desenvolupat per UPCNet. A PRISMA es fa la gestió de 
la sol·licitud i es passen les dades amb un procés nocturn de sincronització a l’aplicació de 
Títols. Periòdicament s’actualitzen les dades a PRISMA amb el que hi ha a l’aplicació de títols 
per poder fer gestions con per exemple el certificat de títol en tràmit. 

Gestió de les sol·licituds de títol i SET: 

- Sol·licitud i pagament per part de l’estudiant 
- Gestió del títol: es fa amb un aplicatiu desenvolupat per UPCNet. A PRISMA es fa la 

gestió de la sol·licitud i es passen les dades amb un procés nocturn de sincronització a 
l’aplicació de Títols. Periòdicament s’actualitzen les dades a PRISMA amb el que hi ha a 
l’aplicació de títols per poder fer gestions con per exemple el certificat de títol en 
tràmit. 

- Recepció de títols i assignació de pàgina al llibre de registre 
- Enviament del títol a delegació govern  

 

La part del SET es fa des de PRISMA: 

- Definició de dades generals per a cada programa en els 3 idiomes (català, castellà, 
anglès) 

- Gestió de les sol·licituds del SET i tramitació 
- Generació fitxer xml per enviar a la impremta  

 

Situació actual: ara estem en fase de posada en explotació per poder expedir els primers SET 
de 1r i 2n cicle abans de finalitzar l’any. Després s’ha de treballar el SET de grau i màster. 

Es proposa estudiar la viabilitat legal de poder demanar el títol telemàticament, ara només es 
port fer presencialment. 

 

Indicadors: 

- Nombre de títols sol·licitats 
- Nombre de SET emesos 
- Nombre de títols enviats 
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1.13. Gestió de sol·licituds 

En aquest servei estan incloses totes les sol·licituds que pot fer l’estudiant.  

- Sol·licitud i gestió d’instàncies: instàncies relacionades amb matrícula (canvi de grup, 
modificació de matrícula ...) , avaluació, permanència, preus públics, mobilitat  ... 

- Sol·licitud i gestió de documents: certificats acadèmics, certificats de situació de 
l’expedient, estudis de convalidacions/reconeixements ... 
 

Situació actual: moltes estan accessibles des de l’eSecretaria i hi ha algun document amb 
signatura electrònica com a autoservei. Pendent d’analitzar i definir quins document es poden 
afegir a l’autoservei i quins es poden emetre amb signatura electrònica. 

 

Indicadors: 

Nombre de sol·licituds per tipologia des de l’eSecretaria vs presencials 

Tipologia sol·licitud 
2012 2013 2014 2015 

eSecretaria Presencial eSecretaria Presencial eSecretaria Presencial eSecretaria Presencial 

Altres            8.227    
             

217               7.888    
             

167               6.867    
                

12    
           

6.080    
                   

5    

Avaluació 
               

961    
                

31    
               

954    
                

11    
               

823    
                   

5    
               

861    
                   

3    

Certificats i sol·licituds            2.365            6.058               2.665            5.674               2.919            5.424    
           

3.302            4.547    

Certificats situació expedient            3.426            3.093               5.306            3.221               4.867            2.848    
           

4.871            2.701    

Convalidacions, Adaptacions i Rec.            1.711            1.718               1.952            1.500               1.571            1.408    
           

1.162            1.191    

Mobilitat 
               

327    
                   

1    
               

291    
                    

-    
               

546    
                   

1    
               

822    
                    

-    

Permanència i rendiment 
               

431    
                

20    
               

413    
                

19    
               

405    
                

25    
               

477    
                

25    

Preus públics 
                     

2    
                    

-    
                     

4    
                   

1    
                  

10    
                   

1    
                  

11    
                   

1    

Relacionades amb la matrícula         15.365    
             

456            15.229    
             

308            14.521    
             

246            14.516    
             

126    

Títols i homologacions 
                       

-            5.426    
                       

-            5.182    
                       

-            5.584    
                  

48            5.671    
* es tracta de sol·licitud d’enviament del títol a una delegació del govern espanyola o estrangera 
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1.14. Interfície PDI 

Nova interfície, inicialment pel PDI, de PRISMA. Es tracta d’una interfície més amigable i 
multiidioma que no utilitza applets de Java, totalment compatible amb tots el navegadors del 
mercat. 

S’ha iniciat amb el desenvolupament de les funcionalitats que utilitzen els professors.  

- Les meves dades: informació sobre la docència impartida per curs acadèmic 
- Guia docent:  

o Edició i consulta de la guia docent de les assignatures que coordinen o tenen 
autorització per fer canvis. 

o Gestió d’autoritzacions d’accés a la guia docent  
- Llistats de classe 
- Avaluació 

o Entrada de qualificacions 
o Entrada de competències 
o Reavalauació 
o Tutories de doctorat 

- Projectes 
o Participació de projectes 
o Validació del registre 

- Docència 
o Professorat – unitats docents 
o Professorat – grups 

 

Situació actual: ara estan totes les funcionalitats destinades al PDI desenvolupades a la nova 
interfície. Estem fent evolutius de les llistes de classe per poder donar resposta a sol·licituds 
del professor. Tenim previst fer una petita parada a nous desenvolupaments per fer uns canvis 
no visibles que poden millorar el rendiment.  

Indicadors: 

- Nombre d’accessos 
- Nombre d’incidències del professorat 
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1.15. eSecretaria 

Portal multilingüe de serveis per als estudiants de la UPC. Poden accedir amb nom d’usuari i 
contrasenya o amb certificat digital (carnet UPC, DNI). 

Els serveis i dades als que tenen accés: 

- Dades de l’estudiant: dades personals, dades bancàries, adreça correu, autoritzacions 
LOPD i altres serveis 

- Expedient: documentació del seu expedient acadèmic, qualificacions, tutories, 
activitats, projectes, dades del títol 

- Pla d’estudis: guies d’estudis de les assignatures cursades i matriculades del curs i 
quadrimestre corresponent 

- Mobilitat: consulta de la oferta, sol·licitud de plaça, consulta de la resolució i 
acceptació, estada de mobilitat i documentació 

- Matrícula: previs a la matrícula (requeriments del sistema, consulta del potencial, 
ocupació de grups ...), matrícula, canvi de grup (automàtic si hi ha places), intercanvi 
de grup (amb altre company), impresos i pagaments 

- Tràmits: aquí està tot el que és una sol·licitud per a l’estudiant 
o Instàncies: poden ser de matrícula, permanència ... 
o Certificats acadèmics: qualsevol certificat acadèmic amb qualificacions que 

hagi d’anar signat amb cost o sense cost 
o Certificats de situació de l’expedient: qualsevol certificat que hagi d’anar 

signat sense qualificacions i que acredito alguna situació relacionada amb el 
seu expedient ( matrícula, selectivitat, dates d’examen, terminació d’estudis) 

o Sol·licituds estudi convalidacions/reconeixements/adaptacions 
o Reconeixement i canvis de estudis 
o Reconeixement d’activitats 
o Mobilitat: renúncia, ampliació de programa de mobilitat 
o Enviament del títol 
o Altres  

Aquest portal també s’utilitza com a via per informar al estudiants mitjançant avisos i noticies 
que es poden personalitzar per centre, programa, tipus programa,  col·lectiu o per una persona 
donada. 

Situació actual: es van ampliant els serveis en funció de les necessitats. Ara s’hauria de donar 
una volta a aquest portal des del punt de vista tècnic per millorar-lo i utilitzar les mateixes 
eines que a la nova interfície del PDI. També s’hauria de fer que l’estudiant es comuniqués 
amb la Universitat, no només la Universitat amb l’estudiant, afegint la possibilitat d’adjuntar 
documentació. 

Indicadors: ús dels diferents serveis (estan definits al altres serveis) 
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1.16. E-Administració 

Aquest servei inclou tot el que és eAdministració 

- Signatura electrònica de documents: s’utilitza el portafirmes de la UPC i el 
Documentum per l’arxiu de documents signats 

- e-Notum  
- Accés a serveis de via Oberta 

En aquest moments tenim signatura electrònica en 

- Actes d’avaluació de les assignatures: les signa el professorat responsable  
- Actes d’avaluació curricular: les signa el càrrec que el centre defineix  
- Certificat de matrícula: aquest certificat està definit com a autoservei per als 

estudiants amb signatura d’òrgan. 
- Dipòsit de projecte: a Prisma es fa la primera part (dades del projecte) i s’envia al 

motor de formularis per finalitzar el procediment (adjuntar documents i signatura 
electrònica) 

e-Notum: plataforma per fer notificacions de la Generalitat 

Serveis Via Oberta: implica l’autorització per part de l’estudiant a la consulta de les seves 
dades. Els serveis als que es té accés són 

- Títol de família nombrosa 
- DNI 

Situació actual:  

- S’ha de fer l’anàlisi de quins documents són susceptibles d’afegir al autoservei 
- Fet l’anàlisi de la integració de l’e-Notum a la reclamació de pagaments, pendent de 

fer els desenvolupaments per posar-ho en explotació. 
- Fets els desenvolupaments per demanar autorització als estudiants per poder accedir 

a les seves dades. Estem en fase de desenvolupament i proves. 
- Dins del marc de la e-Administració estem treballant en un projecte de 

interoperabilitat entre les universitats catalanes. 

Indicadors 

Nombre de documents signats i arxivats al Documentum per curs acadèmic. 

Curs Acta curricular Informe avaluació Certificat Matrícula Dipòsit PFC 
2012 344 1.869 2.401 8 
2013 292 2.427 3.063 1.436 
2014 141 1.639 2.237 1.579 
2015* 0 0 776 44 
* Encara no s’han generat els informes del curs 2015-1. Dades fins el 12/11/2015 
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1.17. Sistema de consulta 

El sistema de consulta és una base de dades a la que accedeixen el centres i altres serveis de la 
Universitat per poder fer consultes personalitzades i poder tenir la informació més accessible. 

Hi ha diferents usuaris amb dades diferents en funció de seves necessitats. 

Les dades s’actualitzen cada nit. 

Hi ha centres que l’utilitzen per sincronitzar els seus sistemes d’informació. 

 

Situació actual:  cada any es creen noves taules en funció de les necessitats dels usuaris. 
Aquest sistema està molt estès als centres però requereix de formació en eines com el ACCES i 
periòdicament fens sessions formatives. 

Indicadors 

- Nombre de taules  que s’ofereixen als centres: 151  
- Nombre d’usuaris de base de dades amb accés al sistema de consulta: 60 (1 mateix 

usuari pot estar compartit per més d’una persona del mateix centre) 
- Nombre de sessions/hores formatives i persones que hi assisteixen 
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1.18. Sistema d’admissions 

Aquest servei dona suport a l’admissió als programes de màster i doctorat de la Universitat. 
També s’ha ampliat a l’admissió dels estudiants de mobilitat que venen a cursar estudis a la 
UPC. 

Hi ha diferents rols d’accés amb diferents funcions: 

- Responsable de l’estudi 
- Tutor 
- Administratiu 
- Estudiant 

El sistema dona suport des de la oferta de places fins a l’admissió. Es poden parametritzar 
qüestionaris i informació relacionada amb cada programa. Existeix una comunicació entre la 
universitat i el candidat que queda enregistrada al sistema. El candidat pot adjuntar 
documentació. Es fa la resolució i l’estudiant podrà o no acceptar la plaça. 

Finalment es carrega la informació a Prisma per seguir amb el procés de matrícula i gestió de 
l’expedient. 

Situació actual: aquest sistema a anat evolucionat amb les peticions i suggeriments dels 
usuaris. Fins aquest any estava fora de la plataforma de Prisma, però amb el canvi de 
plataforma s’ha integrat. Ara s’hauria de fer una evolució tecnològica i integrar-ho millor, 
automatitzant carregues de dades entre sistemes i posant les dades al sistema de consulta. 

Indicadors 

Any Nombre de 
candidats 

Peticions accés 
programa 

Fitxers 
annexats 

Comunicacions 
candidats-UPC 

2012 4.338 5.505 38.796 10.817 
2013 3.703 4.550 31.834 8.730 
2014 5.248 6.317 43.331 10.678 

2015* 5.229 6.209 38.143 10.552 
* Dades fins el 11/11/2015 
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2. Indicadors d’accés al servei 
 

PRISMA (prisma.upc.edu) 

Any Nº Accessos Usuaris diferents PDI PAS 

2012 155.058 1.862 1.403 459 

2013 154.576 1.878 1.387 491 

2014 146.282 1.900 1.447 453 

2015* 148.563 1.815 1.358 457 

*Dades fins el 11/11/2015 

 

Nombre accessos a eSecretaria Estudiants (https://esecretaria.upc.edu/) 

Any Amb certificat Amb LDAP 

2012 189 325.377 

2013 772 1.318.223 

2014 811 1.274.817 

2015* 499 1.247.720 

*Dades fins el 11/11/2015 

 

Accessos nova interfície PDI (https://prisma.pdi.upc.edu/) 

Any Nº Accessos Usuaris diferents 

2013 -- -- 

2014 (Abril posada en marxa) 5.080 950 

2015* 12.209 1.572 

*Dades fins el 11/11/2015 
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Sistema de consulta 

Mitjana de connexions diàries: 800 

Font: https://www.upc.edu/prisma/Projectes/sistema-de-consulta/documentacio/vistes-per-
usuari/view?searchterm=vistes+per 

 

 

Sistema d’admissions 

Accessos per any 

Any Candidats PDI/PAS UPC TOTAL 
2012 66.472 14.806 81.278 
2013 60.717 16.167 76.884 
2014 82.624 18.383 101.007 

2015* 82.230 16.816 99.046 
* Dades fins el 11/11/2015 

 

  

https://www.upc.edu/prisma/Projectes/sistema-de-consulta/documentacio/vistes-per-usuari/view?searchterm=vistes+per
https://www.upc.edu/prisma/Projectes/sistema-de-consulta/documentacio/vistes-per-usuari/view?searchterm=vistes+per
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Indicadors eSuport PRISMA - Dades del 01/01/2011 al 11/11/2015 

Al 2014 es va incorporar a les persones del SGA com a gestors de tiquets 

Al 2015 s’ha fet ús d’aquesta eina per part dels estudiants per aportar documentació 
relacionada amb la seva estada de mobilitat 

Col.lectiu per any 
 

2011 2012 2013 2014 2015** 
 

TOTAL  
tiquets 

PAS  
 

2.650 2.605 3.055 3.390 3.662 
 

15.362 
PDI  

 
47 39 28 31 40 

 
185 

Estudiant  
 

248 432 368 457 1431 
 

2.936 
Altres / Extern (*) 

 
698 527 500 481 596 

 
2.802 

         TOTAL  tiquets 
 

3.643 3.603 3.951 4.359 5.729   21.285 

         
        * Inclou centres adscrits: CEIB, EEI, EAE, EUNCET ... 

** Dades fins el 11/11/ 2015 

Font: https://www.upc.edu/prisma/qualitat-i-seguretat/gestio-incidencies/esuport-
prisma/estadistiques/20151111-estadistiques-gener-11-fins-nov-15/view 

 

  

https://www.upc.edu/prisma/qualitat-i-seguretat/gestio-incidencies/esuport-prisma/estadistiques/20151111-estadistiques-gener-11-fins-nov-15/view
https://www.upc.edu/prisma/qualitat-i-seguretat/gestio-incidencies/esuport-prisma/estadistiques/20151111-estadistiques-gener-11-fins-nov-15/view
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Serveis SOA 

Indicadors (Nº d’execucions per Web Service)  2014 2015*  
Prisma/AltaDipositPFC 
Accés:  Apl.lliuramentPFC 
Dóna d’alta a PRISMA les dades del dipòsit fetes al motor de formularis 

769 542 

Prisma/AltresDocencies 
Accés: Apl.gedad 
Retorna informació dels tipus de docència no contemplades al WS 
DocenciaImpartida. 

10 0 

Prisma/Alumni 
Accés: intranet.servei.personal, Apl.alumni 
Dades dels estudiants que han finalitzat els estudis o estan apunt de fer-ho 

6.522 21.609 

Prisma/CoordinacioDocent/ 
Accés: Apl.drac, Apl.gedad 
Retorna tots els registres de coordinació docent  d’un professor 

5.262 6.278 

Prisma/DocenciaImpartida 
Accés: Apl.drac, Apl.gedad 
Retorna tota la docència impartida per un professor 

5.328 6.339 

Prisma/Doctorands 
Accés: Apl.gedad 
Es proveeixen dades personals, d’expedients acadèmics de doctorands, 
altes de DAD’s, dades de tutor/director, programes i competències. 

173.689 128.765 

Prisma/GestionsPFC 
Accés: Apl.documental, Apl.lliuramentPFC 
Indica si un estudiant pot fer el dipòsit i retorna les dades necessàries per 
realitzar el dipòsit electrònic. 

5.902 4.116 

Prisma/GuiaContingutsBib 
Accés: Apl.biblioteques 
Retorna els continguts d’una guia docent. 

24 0 

Prisma/GuiaDocentCompleta 
Accés: Atenea 
PDF amb la Guia Docent, conté mateixes dades que la pública més dades 
addicionals 

119.309 91.953 

Prisma/GuiaDocentPublica 
Accés: Apl.eei, Apl.etseib-serveis, soa.guies.eet,  etseiat.si, Apl.epsevg, 
Apl.epseb, Apl.euetib, Apl.etseiat, Apl.cbl, Apl.genweb, Apl.etsav, Apl.etsab 
PDF amb la guia docent pública 

481.433 495.311 

Prisma/GuiaDocentPublica - Web UPC 
Accés: Apl.scp 
PDF amb la guia docent pública, és lo mateix que pels centres però per 
tema estadístiques de la web UPC es separa. 

1.280.998 1.434.604 

Prisma/Ocupacio 
Accés: Apl.lcfib 
Mostra les places dels grups de matrícula d’una assignatura 

32.528 16.312 

Prisma/TutoriaDocent/v1 
Accés: Apl.drac, Apl.gedad 
Retorna tota les tutories docents  per un professor 

5.235 6.270 

Prisma/PotencialMatricula 
Accés: Apl.lcfib 
Mostra les assignatura que un estudiant podrà matricular  - 

51 

* Dades fins el 31/10/2105 

Font: BUS SOA UPC  https://soa.upc.edu/ca/estat-de-la-soa 

http://etseiat.si/
https://soa.upc.edu/ca/estat-de-la-soa
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