
REUNIONS EQUIP DE TREBALL COMUNICACIÓ ETSAV 
 
CURS 2018-2019 

Data: 5 d’abril 2019 
Assistents: Amador Alvarez, Pere Fuertes, Mercè Aguilera, Lluïsa Aguilera, Marta 
Bastardas, Diana Otero 

- L’equip de treball comenta que de cara a l’acreditació del grau hi ha un estàndard que s’ha 
de cumplir, el de la información pública sobre el desenvolupament de la titulació. Com hi ha 
una mena de guió es proposa fer-lo servir com a guia per revisar, renovar, crear el contingut 
de la pestanya sobre el grau. 

- Pere Fuertes farà un nou redactat dels objectius de la titulació. 

- Es debat la necessitat o no de treure el diploma de 3+2+1, Marta comenta que ningú el 
demana, que no serveix de gaire, Amador comenta que va costar tenir-lo, que a Bcn el van 
copiar, que potser no es demana per desconeixement. 

- Es revisa la fitxa del grau UPC. Enlloc (menys amagat en organització) hi ha un enllaç al 
web de l’ETSAV. Pere farà un nou redactat i Diana demana posar un enllaç (model fitxa 
màsters). 

- Es decideix demanar el canvi al Clean view pel 29 d’abril. Haurem d’estar atents a si 
funciona bé, a canviar imatges que potser no quadrin bé, etc. 

- Amador comenta que farà una plantilla, per tal de poder mirar, de cada punt del guió del 
estándar, si és contingut que ja existeix, que cal actualitzar o que cal crear de nou. 

- Es decideix la propera reunió el dia 3 de maig. 

 

Data: 3 de maig 2019 
Assistents: Amador Alvarez, Mercè Aguilera, Lluïsa Aguilera, PerePau Soley, Diana 
Otero 

- L’equip comenta la possibilitat de posar la información sobre l’antic títol d’Arquitectura en 
esborrany (ja extinguit). PerePau comenta tema pestanyes manuals i si hi ha informació que 
podría servir. L’equip revisa el web i sembla que l’únic és remarcar que la última oportunitat 
de presentar PFC será Qprimavera 20-21. Lluïsa canviarà el redactat de l’inici de l’article. 

- Amador mostra la plantilla que ha preparat, està a ComuAudit. Mirarà de posar-la a 
Comunitats, ja que llavorens es pot editar des de qualsevol dispositiu. 

- Revisió fitxa grau UPC pendent del text. 



- L’equip comenta el tema de les enquestes docents, estudiants no “saben” com consultar 
els resultats. 

- Després de revisar estructura información grau l’equip haurà de revisar sobre tot la del 
MArq (en acreditació van comentar que info no estructurada). 

- Es fa una revisió de la plantilla de tràmits, està feta, falta farcir-la, Diana parlarà amb área 
acadèmica per anar fent. 

- Es revisa la nova pestanya intranets i serveis. 

- Es revisa l’aplicatiu UPC òrgans de govern. 

- Es mira l’aplicatiu de reserva de tutories. Passarà a dir-se “de tutories i consultes” 

- L’equip comenta l’acollida dels estudiants nous de primer. Sessió director juliol, un dia 
abans de la matrícula. I al setembre fer sessió més pràctica. Caldrìa revisar SGIQ, 
actualitzar-lo i quan tinguem tot anotat muntem les sessions. 

 

Data: 21 de juny 2019 
Assistents: Mercè Pascual, PerePau Soley, Lluïsa Aguilera, Diana Otero 

- L’equip posa en antecedents de les reunions fetes fins ara a la nova cap de la UTG. De 
cara a l’acreditació del grau, l’equip opina que s’ha de refer alguna informació al web. Es va 
decidir anar seguint les directrius com una mena de guió, d’adaptar-ne l’estructuració de la 
informació al web. 

- Diana planteja de nou la necessitat dels bànners de matrícula i d’informació sobre 
l’avaluació, que de moment s’han posat a la barra horitzontal. L’equip debat sobre la gestió 
d’aquestes peticions. La informació de matrícula estarà en menú horitzontal, o també es pot 
posar com a noticia. Per aquesta segon opció caldrà trobar una imatge. Diana pregunta qui 
fa les imatges, depèn del cas. 

- Es comenta la possibilitat de fer un ítem de menú horitzontal de l’estil “Curs actual”, on 
tindria cabuda tota la información de tràmits, calendaris, etc. PerePau farà proposta. 

- Es detecta informació desfassada al web del MArq, s’ha comunicat al responsable. Es 
comenta que caldrà anar repassant el web i un cop identificades les informacions 
defassades, comentar-li al PerePau.  

- Es debat sobre la dificultat de definir responsabilitats, els circuits, etc. Mercè pregunta si hi 
ha un arbre de continguts del web. Serviria per tenir la supervisió, per veure si hi ha coses 
repetides, i per definir responsabilitats d’actualització de continguts, i també d’edició 
d’aquests continguts. 

 

 



 

CURS 2019-2020 

Data: 27 de setembre 2019 
Assistents: Amador Alvarez, Pere Fuertes, PerePau Soley, Mercè Pascual, Diana 
Otero 

- Pere comenta que hem passat satisfactòriament a la vista més ampla. Diu que voldria que, 
tenint l’opció del menú Esquerra, es poguès posar la información de cada titulació, així, per 
exemple, treuriem informació general de les webs dels màsters. Les webs dels màsters 
només promocionals, facilita la gestió. 

- L’equip mira proposta PerePau sobre pestanya “Curs actual” 

- L’equip debat sobre neteja del background, es comenten els casos en què web s’ha fet 
servir com a repositori (ej. òrgans de govern), abans de netejar, caldrà mirar on estan les 
coses. En aquest cas està pendent una reunió amb el secretari i el pas a fer servir l’aplicatiu 
UPC Òrgans de Govern. 

- Pere comenta que el web té 2 usuaris: el “client” que volem captar i els estudiants actuals 

- Es revisa la pestanya de professors, és un sistema propi que s’actualitza.  

- Pere demana que s’esbrini com es pot fer per amagar el menú Esquerra automàtic. 

- Es proposa una propera reunió del dia 14 d’octubre a les 13 hores. 

  

Data: 4 de novembre 2019 
Assistents: Amador Alvarez, Pere Fuertes, PerePau Soley, Diana Otero 

- S’ha mirat el tema de modificar l’aparició dels menús esquerres, és possible. 

- També tenim ja un entorn nou de proves. 

- L’equip repassa el menú horitzontal i es comenta cada apartat, tot pensant el el menú del 
nou web. 

- L’apartat Escola és com un calaix de sastre, tots igual en principi, Recerca s’integra amb 
Empresa i pestanya serveis, més pensada como n pot haver-hi una interacció entre servei i 
usuari (enllaços  a aplicatius, etc.) 

- El “curs” actual pot ser un bànner. Es pot eliminar la pestanya de matrícula. 

- Es comenta la necessitat de bànners, fer un llistat de bànners, amb tots els que es poden 
necessitar en un curs. 

 



 

Curs 2020-2021 

 
 
11 febrer 2021  
Amador, Pere Fuertes, PerePau, Diana 
1.- Guia per a la informació pública a l’ETSAV 
Es presenta la Guia que ha de servir per revisar continuament l’actualització dels apartats 
web, la seva elaboració ha fet sortir algun punt que no està publicat. Serveix tan per 
acreditació com com un document per treball intern 
2.- Oferta SLT per traduïr contingut web, també Guies docents. Diana farà un repàs de les 
fitxes que no tinguin traducció, prioritzar assignatures que tinguin més presència d’Erasmus, 
per exemple, també es podria fer alguna cosa amb la nova versió en anglès del MISMeC 
3.- Bànners portada: per necessitat de més visibilitat de l’atenció online, nou bànner amb 
accés directe, aprofitat per fer-los més curts, Pere Fuertes passarà tipografia, etc per 
unificar aspecte. 
4.- Revisió apartat GArq. S’ha de fer neteja de pestanyes en extinció/extingit. Treure model 
pedag`ògic, activació del menú esquerra (Diana passarà estructura a PerePau) 
Debat sobre tractar tots els estudis igual, en el sentit que si màster tenen Genweb, grau 
potser també i Escola (4 webs). webs només promocionals i tràmits, calendaris, etc tot en la 
d’Escola 
Separació de: Fitxes assignatures/Pla d’estudis, Calendari, Horaris 
Al activar el menú esquerra, han sortit totes les Guies Docents de cursos anteriors, debat 
sobre web com a repositori, la Guia Docent pesa molt per anar-la traient del web, és 
laboriós. Comentem tema URL de la guia sense curs, en el menú hi ha un enllaç creat. 
5.- Revisem apartat professorat, com es pot mantenir el text de l’esquerra actualitzat. Quan 
es faci memòria s’haurà de tenir en compte actualitzar el text. 
6.- Es planteja la possibilitat d’un apartat concursos i acabem mirant la pestanya empresa. 
es decideix activar-la. Així també, des de les webs del màster es podrà tenir informació 
sobre pràctiques. 
Consigna general reduïr nombre de clics 
 
 
17 de març 2021 
assistents: Pere Fuertes, PerePau, Mercè, Diana, Amador 
 
Volem el web de l’Escola en l’últim format que ofereix UPC (ex. EPSEB) 
 
el MISMeC ja està en aquest nou format 
 
Diana comenta que a PRISMA es poden consultar fitxes antigues (no caldria guardar guies 
docents). Comentem quina necessitat hi ha que es pugui consultar aquests documents 
antics: trasllats, però centre igualment ho ha de certificar….. o sigui que usuari no tindria 
perquè tenir necessitat de consultar-ho….. Pere comenta cas d’acreditació 3a llengua per 
haver fet una assignatura en anglès fa 5 anys…… s’hauria de posar en fitxa!! 
Les fitxes de les assignatures han d’estar sempre correctes i actualitzades. 



 
Decidim demanar que facin còpia del web i netejar. 
 
Decidim necessitat de tenir 3 calendaris (per grau, MArq i MISMeC) 
 
Web del MArq també hauria de tenir el mateix format (rop nose qué) així, de les webs dels 
màster es redirigueix a la de l’escola i no canvi el format. 
 
Cal preguntar si podem igualment aguantar el domini dels màsters. 
 
Demanar a Maite quines són les pàgines més visitades, ja havia fet una revisió fa temps. 
comentem que a màster solen venir des de web UPC (reunions promoció) 
 
Començem a pensar el nou arbre. 
Diana incideix en que quan pensem en canviar web, també pensem en arbre de background 
i de versions idiomàtiques….. i en manteniment dels continguts. 
 
Propera reunió 23 març 
 
 
23 de març 2021 
assistents: Amador, Pere, PerePau, Diana 
 
- a plantilla actual és la clear, la nova que volem la robtheme. es demanarà el canvi. 
 
- PerePau comenta que no duplicaran el web, si que podriem treballar en entorn de 
proves…… no val la pena. demanarem un backup (Amador) per no perdre arxiu, i anirem 
canviant en web en producció. 
Treballarem en ocult, si cal fer un estudis-2 i després eliminar antic i canviar a estudis. 
Pere Pau comenta noms curts 
 
- Comenta que li han donat accés també a analythics escola, havia comprovat que tenia per 
màsters 
 
- Amador comenta nova plantilla genweb d’apartat serveis. la demanem i provem. També 
podria ser per tràmits (ver etseiaat). 
 
- Comentem tema web campus, escola, estudi 
 
- Comentem el tema etiquetes, Diana preguntarà a Francesc i a Comunicació, ajuden a 
potenciar les cerques. 
 
- Diana comenta que ha fet neteja a òrgans de govern 
 
 
 
 
 



23 de març 2021 
assistents: Amador, PerePau, Diana 
 
Parlem de fer una neteja d’articles ocults abans de demanar la nova versió. 
Primer neteja i després canvi de plantilla. 

- intranet òrgans de govern - tot el que hi ha al web està en Z secretari, cap perill de 
perdre documentació si fem el canvi i alguna cosa no rutlla. 

- Guia docent - com podem treure les guies docents antigues del bakground del web 
(web no es un repositori) - ho mirem 

- de l’hemeroteca es pot fer una neteja i deixar només el que de veritat són noticies. 
PerePau pot començar treient noticies tipus “s’han convocat beques, inici matrícula, 
etc” 

- Diana i Pere Pau que es posin d’acord en anar fent. 


