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1. Dades identificadores  
Titulacions oficials dels Estudis: 

Denominació Codi 
RUCT 

 
ECTS 

Curs 
d’implantació Modificació Acreditació* Direcció del 

programa 

Grau de Comunicació 2500596 240 2009-2010 07/07/2015 10/10/2016 Dra. Amalia 
Creus 

Grau d’Informació i 
Documentació  

2500598 240 2009-2010 07/07/2015 10/10/2016 Dr. Alexandre 
López-Borrull 

Màster universitari de 
Gestió Estratègica de la 
Informació i el 
Coneixement en les 
Organitzacions 

4313857 60 2013-2014  10/10/2016 Dr. Agustí 
Canals 

Grau de Comunicació 2500596 240 2009-2010 07/07/2015 10/10/2016 Dra. Amalia 
Creus 

* Les titulacions esmentades van rebre la visita externa el dia que s’indica. La Universitat està pendent de rebre l’informe 
de l’agència avaluadora.  
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2. Elaboració de l’informe  
Aquest informe ha estat elaborat per la direcció dels Estudis de Ciències de la 
Informació i de la Comunicació (ECIC), concretament pel director dels Estudis, Dr. Jordi 
Sánchez-Navarro; la subdirectora de Docència, Dra. Amalia Creus, i la mànager de 
programa, Sra. Montserrat Atienza, amb el suport de l’Àrea de Planificació i Qualitat de 
la Universitat Oberta de Catalunya. També han participat en l’elaboració de l’informe els 
directors de programa i les comissions de titulació de cadascuna de les titulacions 
esmentats en el punt 1 d’aquest informe. 

La redacció d’aquest informe es basa en la informació recopilada pels tècnics de l’Àrea 
de Planificació i Qualitat a partir de les fonts d’informació següents: 

• els informes anuals de seguiment de les titulacions, 
• els informes anuals de seguiment d’universitat, 
• els indicadors dels magatzems de dades (data warehouse), 
• i els informes de les enquestes de satisfacció dels diferents grups d’interès. 
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3. Valoració de l’assoliment  
dels estàndards de seguiment 

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

El disseny de la titulació (perfil de competències i estructura del currículum) 
està actualitzat segons els requisits de la disciplina i respon al nivell formatiu 
requerit en el MECES. 

1.3. Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat per a les titulacions i 
el seu nombre és coherent amb el nombre de places ofertes.  

Des d’una perspectiva global, el nombre total d’estudiants matriculats en les diferents 
titulacions oficials dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació 
evoluciona de manera positiva (taula 1), i es coherent amb el nombre de places ofertes.  

A continuació fem una breu valoració de cada titulació:  

Grau de Comunicació: Des de la seva posada en marxa, l’any 2009, el grau de 
Comunicació experimenta una evolució positiva tant pel que fa al nombre total de 
estudiats (taula 1) com pel que fa al nombre de nous estudiants que hi accedeixen cada 
curs acadèmic (taula 2). Pel que fa al curs 2015-2016, destaquem un creixement 
especialment significatiu del nombre de nous estudiants (26% més que el curs anterior) 
i del nombre total d’estudiants matriculats (10% de creixement en termes generals). Tal 
com es va explicar en l’Autoinforme d’acreditació elaborat l’abril del 2016, pensem que 
aquesta evolució positiva respon a dos factors principals: a) l’interès que desperta el 
caràcter transversal de la titulació, que capacita els estudiants per al desenvolupament 
de projectes comunicatius en diferents àmbits d’actuació professional (creativitat 
publicitària, creació audiovisual, gestió publicitària, gestió audiovisual, comunicació 
corporativa i relacions públiques, i comunicació informativa); i b) l’impacte positiu que 
tenen algunes de les accions de millora que s’han portat a terme, entre altres, accions 
orientades a prevenir i reduir l’abandonament.  

El perfil d’estudiants (taula 3) que accedeixen al grau de Comunicació no ha tingut 
variacions significatives durant tot el cicle vital de la titulació. Des del seu desplegament, 
s’han mantingut com a vies majoritàries d’accés els estudis universitaris inacabats (41% 
en el curs 2015-2016) i els cicles formatius de grau superior i de formació professional 
(FP). Aquesta via d’accés és la que té el creixement més important en el curs 2015-
2016, que actualment se situa en un 25,% del total de nous accessos. Des del nostre 
punt de vista, aquestes dades reafirmen el rol de la UOC com a universitat que facilita i 
que complementa l’oferta del sistema universitari, en la mesura que obre oportunitats 
formatives a un perfil d’estudiant que troba en el model d’ensenyament de la UOC la 
possibilitat de conciliar estudis i vida professional. 
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Grau d’Informació i Documentació: En els darrers tres cursos acadèmics, la matrícula 
total d’estudiants s’ha mantingut estable. Pel que fa a l’evolució de la matrícula 
d’estudiants de nou ingrés, amb una moderada tendència a la baixa durant els anys 
2013-2014 ha experimentat un punt d’inflexió de nou a l’alça en el curs 2015-2016 
(taula 2). Pot haver contribuït a aquesta situació la conjuntura socioeconòmica actual 
combinada amb altres factors, com la dificultat de l’entorn professional i empresarial. 
Algunes de les mesures que s’han dut a terme per a tenir uns resultats de matrícula 
més bons han estat: 

• Redisseny de la informació a nous titulats. 
• Accions per a fomentar i facilitar el pas de llicenciatura de Documentació al grau 
• Estudi i seguiment de l’abandonament dels estudiants. 
• Pla estratègic de la titulació (pla de màrqueting i model CANVAS). 

Respecte a les vies d’accés (taula 3), observem que la majoria dels estudiants, 
aproximadament el 75%, provenen d’altres titulacions universitàries, siguin acabades o 
per acabar. Tot apunta que la nostra titulació cobreix les necessitats de formació al llarg 
de la vida dels estudiants, que disposen en la majoria de casos d’una extensa 
experiència professional i també acadèmica. Aquest fet, diferencial de la UOC i molt 
marcat en aquesta titulació, ens indica l’adequació d’oferir el procediment de 
Reconeixement Acadèmic de l’Experiència Professional als estudiants (Repertori de 
perfils RAEP). Així mateix, es vol dur a terme un seguit d’accions de difusió i 
presentació del grau per tal d’augmentar la presència d’estudiants procedents de cicles 
formatius de grau superior (CFGS), actualment un 6,5%), tenint en compte el ventall 
ampli de CFGS vinculats al grau.  

Màster de Gestió Estratègica de la Informació i el Coneixement en les 
Organitzacions (GEICO): Fins ara, la mitjana de matrícula ha estat d’uns 45 alumnes 
anuals, però amb una tendència clarament a l’augment, de manera que el curs 2015-
2016 a ha arriat a 92 alumnes (taula 1). La tendència, per tant, és molt positiva, sobretot 
atenent l’evolució de la incorporació d’estudiants nous, que arriben a 66 (taula 2). Pel 
que fa al perfil dels estudiants, és molt variat tenint, en compte l’enfocament 
interdisciplinari del màster. Després d’analitzar les dades de 53 estudiants que van 
demanar l’accés a l’aula d’acollida el curs 2015-2016 (taula 3), es pot veure que 
provenen de 42 titulacions diferents corresponents a 9 àmbits diferents. El àmbits més 
representats són els de les ciències socials, en què destacant Economia i Empresa amb 
el 26% dels estudiants, Informació i Documentació amb el 13% i Comunicació també 
amb el 13%. Igualment hi tenen una representació important la Informàtica i les 
Enginyeries amb el 13% i les Arts i Humanitats també amb el 13%. 

Aquesta pluralitat de perfils ja es preveia quan es va conceptualitzar el màster, tal com 
es va recollir en la memòria. L’aproximació interdisciplinària del programa facilita que 
s’hi puguin incorporar sense problemes els estudiants procedents de diverses 
titulacions tant de l’àmbit de les ciències socials com de les ciències o enginyeries. Els 
resultats obtinguts fins ara mostren que la diversitat de perfils no ha plantejat cap mena 
de problema, el rendiment és alt i els indicis que arriben a la tutora són en general molt 
bons i la satisfacció entre els estudiants és alta. De fet, així ho confirmen les taxes de 
rendiment (totes per sobre del 70%) i d’èxit (totes per sobre del 90%) (taula 5). Com 
veurem, la capacitació competencial que s’ofereix és coherent (i complementaria) a la 
pluralitat de procedències i s’ajusta als objectius de formació d’aquest màster. 
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1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats.  

Pel que fa als sistemes de coordinació docent, destaquem el rol de la direcció del 
programa, que actua mitjançant els diversos mecanismes previstos en les memòries. A 
continuació expliquem alguns dels mecanismes de coordinació docent de què disposen 
totes les titulacions oficials dels Estudis: 

• La Comissió de Titulació: Aquesta comissió s’ocupa dels aspectes estratègics 
relacionats amb la planificació de la titulació, la millora contínua de la qualitat docent 
i les línies d’evolució del grau. Està integrada pel director dels Estudis de Ciències de 
la Informació i de la Comunicació, el director del programa, la mànager de programa i 
altres professors dels Estudis.  

• Les reunions plenàries de programa: Són reunions amb periodicitat mensual o 
bimestral a les quals assisteix tot l’equip de professors responsables d’assignatura 
(PRA) i el personal tècnic de Gestió Acadèmica que dona suport a la titulació. 
S’ocupen regularment d’aspectes concrets i quotidians relacionats amb la qualitat 
docent i la gestió acadèmica. 

• Els grups de treball: Els grups de treball estan formats per professors de la titulació i 
personal de gestió. Neixen per a donar resposta a les accions de millora plantejades 
en els informes de seguiment de la titulació. És un mecanisme de coordinació molt 
ben valorat que facilita el treball col·laboratiu i la transversalitat entre equips 
(personal de gestió i acadèmic). 

A banda dels anteriors, hi ha altres mecanismes de coordinació que es concreten en 
una sèrie d’accions:  

• Cada professor responsable d’assignatura (PRA) assegura la qualitat de la docència 
de cada matèria en tots els aspectes del procés: qualitat i actualització de continguts 
i recursos, planificació docent, validació de les activitats i les proves d’avaluació i 
assoliment de les competències.  

• Cada PRA s’ocupa de liderar i coordinar els diversos docents col·laboradors que 
poden actuar en una assignatura. Normalment, a l’inici del semestre els PRA es 
reuneixen amb els docents col·laboradors de les assignatures que coordinen per 
planificar la docència i al final del semestre per analitzar-la. 

• El director acadèmic de cada programa es reuneix cada semestre amb els tutors per 
analitzar els principals temes sorgits en l’acció tutorial sobre aspectes com la 
matriculació, els dubtes més freqüents dels estudiants o les possibilitats de millora 
dels procediments.  

• Cada dos anys es fa una trobada de tots els docents col·laboradors i tots els tutors 
amb el professorat, els directors acadèmics de cada programa i el director dels 
Estudis per tractar diversos temes generals necessaris per al bon funcionament de 
les titulacions. Aquesta Jornada Institucional de Personal Docent Col·laborador va 
tenir lloc el 12 de desembre de 2015. 

• Cada any, la Direcció dels Estudis (juntament amb la Universitat) marca uns 4 o 5 
objectius docents prioritaris, dels quals els programes concreten el desenvolupament 
i objectiven les evidències de la seva consecució.  

• Dues vegades l’any es fan reunions de la Comissió d’Estudis, en les quals es 
comparteixen amb els representats dels estudiants els principals temes d’interès dels 
programes i dels Estudis. 

http://www.uoc.edu/portal/ca/symposia/jornada_pdc2015/index.html
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Cal afegir que durant el curs 2015-2016 s’ha treballat intensament en el procés 
d’acreditació dels títols. En aquest context, s’han posat en marxa mecanismes de 
coordinació, com el Comitè d’Acreditació Intern, format per professors i persones de 
gestió dels Estudis, però també per representants dels estudiants, col·laboradors 
docents, graduats i ocupadors. Aquest procés va culminar en la visita del Comitè 
d’Acreditació Extern que es va realitzar el mes d’octubre de 2016. 

Estàndard 2: Pertinència de la informació 
pública 

La institució informa de manera adequada tots els grups d’interès sobre les 
característiques del programa i sobre els processos de gestió que en 
garanteixen la qualitat. 

2.1. La institució publica informació veraç, completa, actualitzada i accessible 
sobre les característiques de la titulació i el seu desenvolupament operatiu. 

La Universitat Oberta de Catalunya i els Estudis de Ciències de la Informació i de la 
Comunicació disposen de diferents mecanismes per a garantir l’accés a informació 
veraç, completa i actualitzada sobre les diferents titulacions que imparteix, el seu 
desenvolupament operatiu i els resultats assolits en cada cas.  

Espai web per a les titulacions ECIC: la informació pública de cada titulació impartida 
pels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació conté una estructura 
ordenada en què es mostra la informació relativa a la titulació. El pla d’estudis és l’eix 
central de la informació de la titulació. La informació relativa al pla d’estudis mostra el 
conjunt d’assignatures que formen la titulació i el pla docent de l’assignatura del darrer 
semestre amb docència. La informació de l’assignatura estàndard conté els elements 
següents: una descripció breu dels objectius de l’assignatura, l’encaix de l’assignatura 
en el conjunt del pla d’estudis, els camps professionals en què es projecta, els 
coneixements necessaris previs a la formalització de la matrícula, els objectius i 
competències, i els resultats d’aprenentatge. Aquesta informació es revisa i actualitza 
regularment especialment abans del començament del semestre. Des de les direccions 
de programa es valida la informació publicada, s’hi fan les modificacions pertinents i 
l’equip de gestió dels Estudis la publica en el web. En qualsevol moment de l’any es 
poden fer els ajustos que es considerin adequats per a millorar la informació pública 
dels programes. 

En el cas concret dels graus de Comunicació i d’Informació i Documentació podem 
trobar una presentació en vídeo del programa on s’expliquen de manera resumida els 
objectius i els reptes de cada titulació, així com les sortides professionals en les quals 
es projecten els objectius i competències assolides en els graus. A més, la informació 
pública de cada grau inclou un breu currículum dels professors de la titulació.  

En el curs 2015-2016 es va incorporar un nou espai al web dels Estudis per a recollir de 
manera rigorosa la informació sobre l’activitat de recerca i difusió del professorat. 
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Creiem que consignar l’activitat del professorat més enllà de les aules és un instrument 
molt important per a la millora de la informació pública dels Estudis, i encara ho serà 
més en un futur. Tanmateix, considerem que la informació pública d’algunes activitats 
de recerca i difusió del professorat encara pot ser més completa i immediata, per la qual 
cosa proposem una acció de millora que consisteix en la implantació d’un circuit àgil de 
compartició de la informació d’aquestes activitats i que implica tot el professorat, l’àrea 
de gestió i la direcció dels Estudis.  

A més, ofereix enllaços als canals específics i complementaris, que tenen els seus 
propis espais web. D’aquests canals, en destacarem tres:  

Revista COMeIN – http://comein.uoc.edu/ COMeIN és la revista divulgativa dels Estudis 
de Ciències de la Informació i de la Comunicació. Com el seu nom indica, és una 
invitació a entrar-hi i a conèixer aquests estudis per mitjà dels articles dels seus 
professors per tal de descobrir què pensen sobre un ampli ventall temàtic que té com a 
eix la comunicació i la informació. La revista COMeIN publica novetats cada setmana i 
actualment té més de 5.600 visites mensuals. 

DocuBlog – http://informaciodocumentacio.blogs.uoc.edu/ DocuBlog és el blog del 
programa d’Informació i Documentació dels Estudis de Ciències de la Informació i de la 
Comunicació. S’adreça tant a estudiants com a docents i professionals del sector, i 
permet estar al dia de les activitats i novetats relacionades amb aquest àmbit. 

Twitter @UOCinfocom – https://twitter.com/UOCinfocom En el perfil de Twitter dels 
Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació (@UOCinfocom) es poden 
seguir les novetats relatives a tot el que passa a la comunitat dels estudis, tant en 
l’àmbit professional i acadèmic com pel que fa a esdeveniments socials i festius. En 
l’actualitat compta té més de 1.500 seguidors.  

Addicionalment, els grup d’interès tenen a la seva disposició espais web puntuals 
associats a les diferents accions promogudes pels estudis, entre els quals es podria 
destacar l’espai web del esdeveniment Barcelona PR Meeting, un congrés anual 
organitzat pels Estudis que ha esdevingut un referent en el camp de l’estudi de les 
relacions públiques i, més recentment, el blog del màster universitari de Comunicació 
Corporativa, Protocol i Esdeveniments.  

Els recursos i els mecanismes de què disposen els Estudis per a garantir la informació 
pública i de qualitat sobre els programes que imparteixen, en termes generals, està ben 
valorada pels estudiants. En efecte, l’enquesta de valoració del curs acadèmic 2015-
2016 ens indica que el 70% dels estudiants de les tres titulacions que s’analitzen en 
aquest informe estan d’acord o totalment d’acord que la informació que reben sobre la 
titulació que segueixen és suficient i adequada.  

Cal afegir que el Pla estratègic dels Estudis per al període 2017-2020 inclou un eix 
específic sobre visibilitat i difusió, en el qual es planteja, entre altres objectius, 
incrementar la visibilitat dels Estudis en els canals generals de la UOC i establir la 
política de comunicació a Twitter i altres xarxes socials. Això, juntament amb l’espai 
web d’activitats esmentat anteriorment, contribuirà a incrementar la difusió pública de 
l’activitat i la producció de recerca del professorat dels Estudis.  

http://comein.uoc.edu/
http://informaciodocumentacio.blogs.uoc.edu/
https://twitter.com/UOCinfocom
http://comcorporativa.blogs.uoc.edu/
http://comcorporativa.blogs.uoc.edu/
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2.2. La institució publica informació sobre els resultats acadèmics i de 
satisfacció. 

La Universitat disposa d’un portal de Qualitat organitzat en quatre apartats: Política de 
qualitat, Qualitat de les titulacions, Indicadors de rendiment i satisfacció i Personal 
acadèmic. En l’espai Qualitat de les titulacions es poden consultar els documents 
vinculats al cicle de vida de cada titulació: informació del Registre d’Universitats, 
Centres i Títols (RUCT), la memòria verificada (amb els darrers canvis incorporats), els 
informes de seguiment, les modificacions que s’han aprovat, el resultat del procés 
d’acreditació i els informes que han emès les agències de qualitat en cadascun dels 
processos. Els informes de seguiment publicats inclouen els resultats acadèmics i de 
satisfacció tant de la titulació com de les assignatures que formen el pla d’estudis. 

2.3. La institució publica el sistema de garantia interna de qualitat en el qual 
s’emmarca la titulació. 

La Universitat publica i difon la seva política de qualitat en el portal, des de l’espai 
Qualitat. El Manual del sistema de garantia interna de qualitat (MSGIQ), aprovat el 17 
de juny de 2009 pel Consell de Govern de la Universitat, està editat i publicat en català, 
castellà i anglès i se’n fa la difusió corresponent, tant per mitjà del portal web, com 
mitjançant l’espai de comunicació interna IntraUOC de la Universitat.  

Estàndard 3: Eficàcia del sistema de 
garantia interna de la qualitat de la titulació 

La institució disposa d’un sistema de garantia interna de la qualitat formalment 
establert i implementat que assegura, de manera eficient, la qualitat i la millora 
contínua de la titulació. 

3.1. L’SGIQ implantat té processos que garanteixen el disseny, l’aprovació, el 
seguiment i l’acreditació de les titulacions. 

La Universitat Oberta de Catalunya, d’acord amb el compromís per la qualitat, disposa 
del Manual del sistema de garantia interna de qualitat, que va ser aprovat pel Consell 
de Govern el 17 de juny de 2009 i certificat satisfactòriament per la Comissió Específica 
per a l’Avaluació de la Qualitat dels Centres i Activitats Universitàries d’AQU Catalunya 
l’1 d’octubre de 2009.  

Anualment la UOC estableix els seus objectius d’acord amb el pla estratègic de la 
Universitat. Aquests objectius, que tenen la seva traducció en el pressupost i en totes 
les accions de la Universitat, cada any es traslladen al nivell dels estudis, que 
estableixen els seus propis objectius alineats amb els de la Universitat.  

D’aquests objectius, que determinen les prioritats de l’activitat del centre, els que 
s’orienten a la docència tenen en compte i recullen les accions prioritàries de l’informe 
de seguiment de centre. A tall d’exemple, indicarem que els darrers cursos els objectius 

http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/politica-qualitat/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/politica-qualitat/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/qualitat-titulacions/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/resultats/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/personal-academic/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/personal-academic/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/qualitat-titulacions/avaluacio-titulacions/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/documentacio/UOC_Manual_sistema_garantia_Cat_04-1.pdf
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/documentacio/UOC_Manual_sistema_garantia_Cat_04-1.pdf
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d’estudis alineats amb els de la Universitat han focalitzat esforços en desenvolupar 
accions concretes al voltant de grans reptes com ara assegurar en tots els aspectes la 
qualitat del retorn (feedback) rebut pels estudiants o la proposta concreta de mesures 
per reduir l’abandonament dels estudiants. 

Així mateix, cada programa formatiu identifica quines accions durà a terme com a 
concreció dels seus objectius, que, al seu torn, estan en consonància amb allò que s’ha 
establert com a propostes de millora en l’informe de seguiment de titulació. El 
seguiment acurat d’aquestes accions es realitza periòdicament per mitjà dels 
mecanismes propis dels estudis, com les reunions periòdiques dels equips vinculats a 
cada grau i la reunió plenària de tot el personal docent i de gestió, la periodicitat mínima 
de les quals és mensual. Un altre instrument que incideix de manera molt directa en la 
qualitat docent dels programes és la tancada semestral, en la qual participa tot el 
professorat i personal de gestió dels estudis. En aquesta jornada es tracten temes 
estretament relacionats amb la qualitat de l’acció docent: objectius dels programes, 
innovació docent, compartició de bones pràctiques entre assignatures, mecanismes 
d’avaluació, etc. 

Per acabar, la direcció dels Estudis estableix amb cada professor quins seran els seus 
objectius personals (pla d’objectius personals) que desenvolupen i concreten els altres 
nivells. Els objectius personals del professorat inclouen totes les dimensions de 
l’activitat professional a la Universitat: docència, recerca i innovació, i transferència i 
divulgació del coneixement. La direcció d’Estudis mira de garantir que el 
desenvolupament del professorat mantingui l’equilibri en totes aquestes dimensions i 
que estigui en sintonia amb els objectius generals dels Estudis. A més, aquest treball 
per objectius inclou els plans de millora sorgits dels informes de centre i de les 
titulacions, per tal d’assegurar que les accions es duran a terme per mitjà de les tasques 
ordinàries dels directors de programes i dels professors, i que s’avaluarà el seu grau 
d’assoliment.  

3.2. L’SGIQ implantat garanteix la recollida d’informació i dels resultats rellevants 
per a la gestió eficient de les titulacions, en especial els resultats acadèmics i la 
satisfacció dels grups d’interès. 

Les direccions de programa i els professors responsables d’assignatura poden conèixer 
els resultats de la titulació i de les assignatures al final del semestre per mitjà de 
diferents fonts d’informació. Els resultats acadèmics i de satisfacció es poden consultar 
per mitjà del DAU, que recull de manera centralitzada totes aquests resultats. Les 
dades es poden comparar amb els semestres anteriors i es pot veure l’evolució dels 
resultats amb diferents taules i gràfics. Les dades es presenten agregades per 
programa, per assignatures i per aules. 

A més, per mitjà del registre d’avaluació contínua (RAC), el professorat i el personal de 
gestió vinculat a l’activitat docent poden consultar els resultats dels estudiants en les 
proves d’avaluació contínua i veure l’evolució d’una assignatura durant el període 
docent. Aquesta informació permet fer accions durant el semestre per a reforçar i 
millorar el rendiment dels estudiants. 

D’altra banda, la Universitat disposa de mecanismes, eines i personal amb la missió de 
recollir la satisfacció dels diferents grups d’interès, tal com estableix l’MSGIQ en el 
procés Anàlisi i utilització dels resultats de satisfacció (P28_D6_RES_satisfac_v.1). 
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S’elaboren diferents informes per a cadascuna de les enquestes i es posen a disposició 
dels responsables acadèmics (direcció de programa i professors responsables 
d’assignatura) amb l’objectiu de facilitar la presa de decisions per a la millora de la 
qualitat de les assignatures i de les titulacions. El valor d’aquests informes de 
satisfacció és que permeten detectar possibles mancances o espais que cal millorar 
dels diferents elements vinculats amb l’acció docent de les assignatures (recursos 
d’aprenentatge, professor col·laborador, sistema d’avaluació). 

3.3. L’SGIQ implantat es revisa periòdicament i genera un pla de millora que 
s’utilitza per a millorar-lo de manera contínua. 

Amb l’acabament dels primers processos d’acreditació, finalment es despleguen tots els 
processos implicats en el Marc de verificació, seguiment, modificació i acreditació de les 
titulacions (MVSMA). En completar el cercle del disseny, desplegament, avaluació i 
millora de les titulacions, s’ha pogut disposar d’una visió global de l’MVSMA que ha 
permès dur a terme la revisió i actualització del Manual del sistema de garantia interna 
de qualitat (MSGIQ). En el curs 2016-2017 s’acabarà l’actualització de l’MSGIQ, que 
serà aprovat pel Consell de Direcció. 

Igualment, des del curs 2009-2010 els responsables dels diferents processos vinculats 
al disseny i el desplegament de les titulacions, fan revisions i millores de l’activitat de la 
qual són responsables, tal com es detalla a continuació: 

Pla de tutoria del programa: per a poder millorar l’acció tutorial i donar una resposta 
més bona a les necessitats dels estudiants, en el curs 2013-2014 es van fer quatre 
reunions de grup (focus group) i entrevistes personalitzades a tutors, graduats, 
estudiants en actiu i estudiants que havien abandonat i professionals de la UOC. Fruit 
d’aquesta anàlisi i de les propostes de millora nascudes dels mateixos tutors, del 
professorat i de les necessitats que posen de manifest els mateixos estudiants, s’han 
portat a terme les accions següents, de les quals destaquem:  

• Desenvolupament d’una nova eina de seguiment de l’avaluació contínua per part del 
tutor. És més àgil que els anteriors recursos disponibles i permet detectar els 
estudiants amb risc d’abandonament amb eines d’anàlisi de certes dades clau, como 
ara la visualització de forma molt fàcil de la progressió del estudiant en l’avaluació 
contínua. 

• Revisió dels manuals i dels documents vinculats a l’avaluació i al reconeixement 
acadèmic i professional.  

• Formació de nous tutors i reciclatge per als tutors ja actius. 

Desenvolupament, seguiment, valoració i millora de l’acció docent: el procés d’inici 
de semestre té documentats els procediments i una descripció detallada de les accions 
que cal dur a terme i dels responsables assignats, per a assegurar la posada en marxa 
de les assignatures. Es monitora constantment tot el procés per a minimitzar les 
incidències i poder donar resposta en el mínim temps possible (en el conjunt de la UOC 
es posen en marxa més de 2.600 assignatures cada semestre). També es disposa d’un 
pla de les comunicacions als estudiants i als professors col·laboradors en els diferents 
moments del semestre. Un cop acabat el semestre s’elabora un informe d’inici de 
semestre i es proposen accions de millora per al semestre següent. 
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Avaluació: el moment de l’avaluació final és una fita important de l’acció docent i cal 
assegurar-ne el bon funcionament (cada semestre es fan dues i tres jornades 
d’exàmens en vint-i-tres seus diferents). Es disposa d’un protocol molt detallat de les 
accions i els responsables de portar-les a terme i de com s’han de tractar les 
necessitats o situacions extraordinàries que es poden produir (adaptacions, flexibilitat 
dels horaris...). L’informe semestral que s’elabora ajuda a fer el seguiment dels canvis 
que s’hi han introduït i a detectar-hi punts de millora. 

Pràctiques externes: es disposa d’un cicle de treball (workflow) per a la gestió i el 
desenvolupament de les pràctiques que inclou els criteris per a la validació acadèmica 
dels nous centres de pràctiques, funcions dels tutors externs de pràctiques i 
orientacions per a l’avaluació de les pràctiques. 

Sistema de reclamacions i suggeriments i Servei d’atenció de consultes: aquests 
processos disposen d’indicadors específics que permeten fer un seguiment dels serveis 
de manera setmanal, mensual, semestral o anual segons el servei i el moment del curs. 
També es recull el nivell de satisfacció de l’usuari del servei. Anualment s’estableixen 
els objectius de millora segons les necessitats detectades. 

Servei de Biblioteca i Gestió dels materials i recursos didàctics: el Servei de 
Biblioteca i Gestió dels materials i recursos didàctics estableix i executa anualment els 
objectius per a cadascun dels serveis, identifica els objectius que constitueixen l’objecte 
de millora, defineix els indicadors que permet quantificar els objectius i determina els 
responsables per a aconseguir-ho.  

Estàndard 4: Adequació de l’equip docent  
al programa formatiu 

El professorat que imparteix docència a les titulacions del centre és suficient i 
adequat, d’acord amb les característiques de les titulacions i el nombre 
d’estudiants. 

4.1. El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica 
exigits per les titulacions del centre i té experiència docent, investigadora i, si 
s’escau, professional suficient i valorada. 

L’equip docent que intervé en els programes oficials dels estudis està integrat per un 
total de 26 professors propis (la majoria dels quals participen en més d’un programa 
dels estudis) i 136 professors col·laboradors i 21 tutors. A més de l’equip de professors 
dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació en la titulació del grau 
d’Informació i Documentació també intervenen quinze professors d’altres estudis de la 
UOC, corresponents a les àrees d’Economia i Empresa, Informàtica, Multimèdia i 
Telecomunicació i Llengües. D’altra banda, en el grau de Comunicació intervenen 
també nou professors d’altres estudis corresponents a les àrees d’Economia i Empresa, 
Llengües o l’àrea transversal de Capacitació Digital. 
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En concret per programes l’equip docent està integrat per: 

 
Professorat 

propi  
dels ECIC 

Professorat 
propi d’altres 

estudis  
de la UOC 

Professors 
col·laboradors 

dels ECIC 
Tutors  

dels ECIC 

Grau de Comunicació 17 9 93 15 

Grau d’Informació i 
Documentació 14 15 31 5 

Màster universitarI de Gestió 
Estratègica de la Informació i 
el Coneixement en les 
Organitzacions (GEICO). 

10 - 12 1 

Com ja hem esmentat, l’equip de professorat propi dels Estudis de Ciències de la 
Informació i de la Comunicació al llarg del curs 2015-2016 ha estat format per 26 
professors, dels quals el 100% és doctor. D’aquests 26 professors doctors, 21 són 
acreditats per una agència de qualitat i 14 disposen de l’acreditació de recerca. 

El professorat propi té una àmplia experiència en el camp de coneixement de les 
assignatures que formen el programa i en la selecció de professors col·laboradors que 
hi intervenen. En aquest sentit, el professor propi dels Estudis ha de ser i és una 
autoritat en la matèria i ha de formar part de les xarxes de coneixement de les diferents 
disciplines.  

Com a indicador del grau d’expertesa del professorat dels Estudis de Ciències de la 
Informació i de la Comunicació, indiquem que porta a terme l’activitat de recerca en 
quatre grups de recerca de la UOC reconeguts per la Generalitat de Catalunya (SGR), 
dos dels quals nascuts com a iniciatives dins dels Estudis, i també en una empresa 
derivada (spin-off) nascuda de l’activitat de recerca vinculada als Estudis.  

Els grups de recerca adscrits als estudis són: 

• Grup de recerca en Aprenentatges, Mitjans i Entreteniment (GAME). Grup emergent 
reconegut el 2014. Investiga l’entreteniment i l’oci digital des de la perspectiva dels 
usos socials i el consum cultural propis de la societat del coneixement 
contemporània. També analitza els entorns i els processos d’ensenyament i 
aprenentatge basats en l’entreteniment, la col·laboració, la creativitat i les 
tecnologies audiovisuals. 

• Knowledge and Information Management in Organizations (KIMO). Grup consolidat 
reconegut el 2009. Les seves línies de recerca tenen una visió clarament 
interdisciplinària, aspecte afavorit per les diverses procedències acadèmiques dels 
seus membres (Informació i Documentació, Comunicació,  

• Organització d’Empreses, Enginyeries i altres àrees científico-tècniques, etc.). La 
recerca portada a terme pel grup KIMO està estretament vinculada amb el màster 
universitari de Gestió Estratègica de la Informació i el Coneixement en les 
Organitzacions. 

• És molt destacable en el panorama de la nostra recerca Open Evidence, una 
empresa derivada (spin-off) de la Universitat Oberta de Catalunya liderada per 
professorat adscrit als Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació i 

http://gameresearch.uoc.edu/
http://in3.uoc.edu/opencms_in3/opencms/webs/grups_de_recerca/kimo/ca/index.html
http://www.open-evidence.com/
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formada per professors, investigadors i professors col·laboradors amb més de vint 
anys d’experiència en recerca aplicada i consultoria. La recerca i consultoria 
d’aquesta spin-off es realitza amb metodologies d’investigació transparents i 
obertament compartides amb els seus clients i amb la comunitat d’investigadors i 
professionals per mitjà de processos de consulta i validació. 

A més, membres del professorat dels Estudis de Ciències de la Informació i de la 
Comunicació duen a terme la seva activitat en grups de recerca de la UOC liderats per 
altres estudis i que apleguen investigadors de diversos estudis de la Universitat. 
Aquests grups són els següents: 

• Mediaccions (grup de recerca consolidat, 2014). Té com a objectiu l’estudi de la 
cultura digital i de la comunicació, i en concret, l’anàlisi de les transformacions 
socials i les pràctiques culturals, relacionades amb les tecnologies i els mitjans 
digitals, a partir d’un enfocament interdisciplinari, basat en el diàleg entre la 
comunicació, l’art, el disseny i l’antropologia. Té com a objectiu l’estudi de la cultura 
digital i de la comunicació i, en concret, l’anàlisi de les transformacions socials i les 
pràctiques culturals, relacionades amb les tecnologies i els mitjans digitals, a partir 
d’un enfocament interdisciplinari, basat en el diàleg entre la comunicació, l’art, el 
disseny i l’antropologia.   

• Grup d’investigació interdisciplinària sobre les TIC (i2TIC). Grup format per 
professors i investigadors de diferents àmbits de coneixement i que té com a 
principal objectiu de recerca l’anàlisi transversal dels determinants i els resultats dels 
usos de les TIC i dels fluxos d’informació, comunicació i coneixement sobre les 
persones i les organitzacions. 

Així mateix, els professors participen en altres grups de recerca externs a la UOC, com 
ara el grup interuniversitari 

Acceso Abierto, o bé porten a terme la recerca com a investigadors individuals. 

El professorat dels Estudis ha participat en el sexenni en diversos projectes de recerca 
competitius amb finançament públic, dels quals podríem destacar, a tall d’exemple, els 
següents: 

• PIPES. Participatory Investigation of Public Engaging Spaces (2013-2015). ZKM, 
CIANT, Brainz, Hangar-UOC. 

• Cultura lúdica, competencia digital y aprendizajes. Ministerio de Economía y 
Competitividad. Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y 
Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento. 
Convocatòria 2014. Referència: CSO2014-57305-P. 

• Selfiestories y personal narratives. Finançat per la Fundació BBVA (2014-2016).  
• ExperienciART: Plataforma socio-tecnológica para enriquecer la visita a los museos 

a través de realidad aumentada y gamificación. SIPT1200C0005594XV0. MINECO, 
Ministerio de Economía y Competitividad. Durada: des del 07/2012 fins al 07/2015. 

• Prostitución y medios de comunicación: construcción de la realidad y recepción de 
los contenidos mediáticos. Entitat finançadora: Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad Referència de la concessió: 196-12. Durada: des de l’01/01/2013 
fins al 31/12/2015. 
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• SocialEngagement - Solución LinkedBigData para el establecimiento de modelos 
económicos en la Red. Ministerio de Economía y Competitividad. Convocatòria 
Retos 2014. Referència RTC-2014-2178-7 

• Supervivencia del periodismo en la era post-digital. Producción de contenidos en los 
medios emergentes, consecuencias de la participación ciudadana y evolución de las 
audiencias. Ministerio de Economía y Competitividad. Referència: CSO2011-29510-
C03-03/COMU. Durada: des del 2011 fins al 2014. 

• Cultura, ocio y tecnologías digitales: interpretación de la interdependencia de sus 
prácticas sociales. Entitat finançadora: Ministerio de Economía y Conocimiento. 
Referència de la concessió: ECO2011-29558-C02-01. Durada: des de l’01/12/2011 
fins al 31/12/2014. 

• Convergència digital i joves: els nous espais de consum audiovisual. Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya Durada: des de l’01/2012 fins al 12/2012. 

• CREATIVE. Prácticas creativas y participación en los nuevos medios (2011-2013). 
HAR2010-18982. MINECO. 

• Knowledge and Information Flows in Big Science (KIBIS) 2013-2015 FuturICT Pilot 
Action (FET Flagship Pilot Actions) 2011-2013. 

Quant a l’activitat de recerca, a banda del treball en recerca en grup i individual, destaca 
la implicació activa en els darrers cursos del professorat dels estudis en l’institut de 
recerca de la UOC (IN3) i en el mateix eLearn Center (eLC). A més, els Estudis de 
Ciències de la Informació i de la Comunicació també s’han dotat d’una comissió interna 
de recerca integrada per professorat propi, que lidera l’organització de seminaris de 
recerca que són d’interès per al professorat i fomenta el treball col·laboratiu al voltant de 
la recerca. Els Estudis també són coeditors de la revista científica BiD. Textos 
Universitaris de Biblioteconomia i Documentació, indexada a Scopus, i coorganitzen un 
congrés acadèmic anual que és de referència internacional en l’àmbit de les relacions 
públiques (Barcelona PR Meeting). Els Estudis, finalment, estan representats a la 
Comissió Acadèmica de dos dels tres programes de doctorat que ofereix la UOC 
(doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement i doctorat d’Educació i TIC). 

Altres mèrits destacables de l’equip docent dels Estudis són: 

Les professores Silvia Sivera i Elisenda Estanyol van ser guardonades amb el IV Premi 
Prat Gaballí de foment de la recerca en publicitat i relacions públiques atorgat pel 
Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya (gener del 2015), la primera 
per la tesi doctoral Màrqueting viral: claus creatives de la viralitat publicitària, i la segona 
pel treball Percepció i gestió de la creativitat en les empreses consultores de 
comunicació i relacions públiques. 

En resum, valorem que l’equip propi dels Estudis té una àmplia experiència docent en 
l’àmbit universitari, una experiència investigadora acreditada i un profund coneixement 
del sector professional de la comunicació i la informació. A més, la recerca portada a 
terme pel professorat dels Estudis té plena connexió amb el màster universitari de 
Gestió Estratègica de la Informació i el Coneixement en les Organitzacions i amb els 
programes de doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement i d’Educació i TIC. 

En relació amb els professors col·laboradors, com ja hem esmentat, a aquest equip 
permanent i a temps complet de contrastada expertesa, s’uneix l’ampli equip de 
professors col·laboradors que fan la docència a les aules. Aquest equip de 
col·laboradors docents el formen 31 professors col·laboradors i 5 tutors en el grau 
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d’Informació i Documentació, 93 professors col·laboradors i 15 tutors al grau de 
Comunicació i 12 professors col·laboradors i un tutor en el màster universitari de Gestió 
Estratègica de la Informació i el Coneixement en les Organitzacions, tots amb 
experiència reconeguda en l’àmbit professional, acadèmic o investigador per tal de 
donar resposta als diferents rols professionals.  

La clau per a garantir la qualitat en la resposta a totes les necessitats i als enfocaments 
teòrics i pràctics de les diferents assignatures és plantejar una proporció adequada de 
perfils acadèmics i professionals en l’equip de col·laboradors. En el cas del grau 
d’Informació i Documentació, el 16,13% dels professors col·laboradors porta a terme la 
seva activitat principal en el món acadèmic i el 83,87% prioritàriament com a 
professionals. Pel que fa al grau de Comunicació, el 72% dels professors col·laboradors 
exerceix la seva activitat principal prioritàriament en el món professional i el 28% en el 
món acadèmic. Finalment, en el cas del màster universitari de Gestió Estratègica de la 
Informació i el Coneixement en les Organitzacions, el 25% és acadèmic i el 75% 
professional.  

4.2. El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per a 
desenvolupar les seves funcions i atendre els estudiants. 

La direcció d’Estudis valora molt positivament la qualificació de l’equip, tant de 
professors com de professors col·laboradors. En conjunt, l’equip, tot i ser jove, disposa 
d’una excel·lent qualificació per a l’ensenyament en xarxa i d’una motivació molt bona 
per a la millora contínua. En els pròxims anys caldria implantar les polítiques adequades 
per assolir el màxim el nivell d’acreditació extern del professorat, fomentant la 
participació en processos d’acreditació i trams de recerca a les agències habilitades, 
per tal de garantir una evolució equilibrada de les competències docents i 
investigadores. En aquest sentit, un cop els Estudis de Ciències de la Informació i de la 
Comunicació han assolit ja l’objectiu de tenir un 100% de professorat amb el grau de 
doctor, un nou objectiu assolible en un termini proper és que tot el professorat compti 
amb algun tipus d’acreditació de la recerca i la docència. Per tal d’aconseguir-ho, la 
Direcció d’Estudis, amb l’ajut de la Comissió de Recerca dels Estudis, ha elaborat un 
pla estratègic de recerca que contempla accions orientades a desenvolupar les 
condicions adients, accions que tindran correspondència amb els objectius personals 
del professorat propi. 

Pel que fa l’equip de col·laboradors docents, la necessitat de nous professors 
col·laboradors es determina cada semestre segons el nombre d’estudiants matriculats, 
però també és fruit de l’anàlisi que es fa semestralment dels indicadors de satisfacció 
de l’acció de consultoria. En termes generals, es prioritzen candidatures amb una 
àmplia experiència en el món professional, sempre que sigui possible combinada amb 
una especialització acadèmica i investigadora en l’àmbit de cada assignatura.  

Les dades de satisfacció del curs 2015-2016 ens indiquen que els estudiants 
consideren adequada la tasca dels docents que els acompanyen en el estudis. En el 
cas dels graus, la satisfacció amb l’acció docent es del 79% i en el cas dels màsters, del 
70%. Així mateix, la major part de les assignatures dels programes que són objecte 
d’acreditació tenen valors de satisfacció global amb la tasca dels docents per sobre del 
75% (dades de satisfacció per titulació). Les valoracions positives en els diferents 
aspectes relacionats amb l’actuació de l’equip de professors col·laboradors a l’aula 
evidencien la bona capacitació i dedicació dels equips docents dels programes. Per la 

http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/documentacio/Resultats_Satisfaccio_Espai_Qualitat.pdf
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seva banda, l’equip de professors col·laboradors valora positivament el paper del 
professorat propi com a facilitador de criteris, recursos i eines per a desenvolupar 
l’assignatura. 

4.3. La institució ofereix suport i oportunitats per a millorar la qualitat de l’activitat 
docent i investigadora del professorat. 

Acollida i integració:  

Quan el professorat propi accedeix a la UOC s’integra dins d’un pla d’acolliment que 
l’orienta en la metodologia docent, les funcions del professorat, la missió, els valors i el 
disseny organitzatiu de la institució. Durant el primer mes d’estada a la UOC es 
dissenya un pla d’acompanyament amb l’assignació d’un mentor o mentora, triat entre 
el professorat dels estudis o el centre a què s’adscriu. Aquest pla d’acolliment inclou el 
treball col·laboratiu professorat-professor col·laborador. Un cop integrat en els estudis, 
el professorat propi disposa d’espais de suport destinats a proporcionar informació 
sobre els aspectes que els són necessaris i útils per a desenvolupar la seva tasca com 
a professors (espai Aplicacions específiques de la IntraUOC de la Universitat i el suport 
dels operatius de Tecnologia Educativa i Suport docència). Les eines que el professorat 
té a la seva disposició li permeten coordinar la docència juntament amb el professor 
col·laborador. 

L’acolliment i la formació inicial per als nous professors col·laboradors es fa al 
començament del semestre, un cop han estat seleccionats. Aquesta formació (d’un mes 
de durada aproximadament) té els objectius següents: 

• Tenir una visió àmplia del Campus com a entorn virtual en què hi ha la docència, 
però també tota la informació i la gestió de la institució. 

• Conèixer, provar, analitzar i valorar el funcionament del Campus en general i de 
l’aula virtual en particular. 

• Conèixer el Campus Virtual amb una doble perspectiva: com a usuaris i com a 
responsables d’una aula virtual. 

En aquests cursos els professors col·laboradors utilitzen el mateix tipus de metodologia 
i d’espai virtual que després faran servir com a docents en la seva assignatura. Així 
mateix, el professor col·laborador de la UOC disposa d’espais de suport destinats a 
proporcionar informació i eines per al desenvolupament de la seva activitat docent. El 
suport metodològic que s’ha rebut és valorat, per part dels docents col·laboradors, en 
un 4,3 en una escala d’1 al 5 en l’enquesta que es va passar el curs 2013-2014, en la 
qual també es demanava la valoració sobre el funcionament de la titulació durant el 
semestre i el suport que s’havia rebut de la Universitat. 

Formació contínua i innovació: 

Al llarg del semestre es programen accions de formació contínua específiques sobre 
aspectes que són necessaris i útils per al desenvolupament de la docència en diversos 
àmbits: metodològic, de comunicació en entorns educatius virtuals, de gestió de la 
informació, web 2.0, etc. D’altra banda en les reunions mensuals plenàries que celebren 
els estudis sempre es reserva un espai específic dedicat a l’acció docent, amb la 
presentació d’eines o  

https://drive.google.com/open?id=0BxmnOEsiurm1Sy1zZUZEdGtQSDA
http://cv.uoc.edu/app/blogout/suport_cat/
https://drive.google.com/open?id=0BxmnOEsiurm1eFdNbkxmMU1Lbk0
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metodologies. Per acabar, als Estudis hi ha grups específics de treball temporals o 
permanents, formats per professors, sobre certs aspectes que convé impulsar.  

La Universitat disposa d’un programa intern per al desenvolupament de la innovació 
docent per part del professorat propi. Els projectes d’innovació poden ser de baix a dalt 
(bottom-up), nascuts principalment de convocatòries internes (APLICAPETRA). Aquests 
programes tenen com a objectiu la concessió d’ajudes per al finançament d’iniciatives i 
projectes pilot que tinguin com a finalitat desenvolupar projectes d’innovació en els 
àmbits de la pràctica docent i de la gestió universitària. 

Actualment, es porta a terme el projecte APLICA amb el títol Desenvolupament i 
aplicació de patrons de ludificació al disseny d’activitats d’aprenentatge per a 
incrementar la implicació dels estudiants, en el qual ens proposem desenvolupar 
instruments que facilitin al professorat el disseny d’activitats d’aprenentatge 
«ludificades» d’una manera coherent i eficaç. Aquests instruments s’anomenen patrons 
de disseny i parteixen d’una estructura bàsica que consisteix a, partint d’una situació o 
un context específics: a) plantejar un problema recurrent en la pràctica d’ensenyament o 
aprenentatge; i b) plantejar una solució que doni resposta a aquest problema. En aquest 
cas, la solució que cal considerar es basaria en la incorporació d’elements de 
ludificació. 

Des dels Estudis considerem que la institució ofereix suport i oportunitats efectives per 
a millorar la qualitat de l’activitat docent i investigadora del professorat. Per la seva 
banda, la direcció dels Estudis ha implantat recursos i mecanismes propis. En aquesta 
línia, destaquem un seguit d’accions derivades i reflectides en l’eix de recerca del Pla 
estratègic 2016-2020 dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació. 
Concretament, en el curs 2015-2016 s’han organitzat les accions específiques 
següents:  

• 04/05/2016 - Cartografía de las ayudas de I+D+i europeas (H2020, Erasmus+, 
Daphne, Consummer, SWAFS...). Impartit per: Irene da Rocha, investigadora de la 
UOC i de la UPF. 

• 11/05/2016 - Elementos clave de una buena propuesta de investigación de ámbito 
europeo. 
Impartit per: Irene da Rocha, investigadora de la UOC i de la UPF. 

Des dels Estudis s’ha dissenyat un pla per al desenvolupament del perfil investigador 
del professorat, plantejat tenint en compte l’adscripció de la UOC a la Human 
Resources Strategy For Researchers (HRS4R) impulsada per la Comissió Europea, i 
també les demandes del professorat dels Estudis. El Pla s’orientarà cap a la capacitació 
individual per al desenvolupament d’activitats de recerca, partint de l’estadi de la carrera 
investigadora en què es trobi cadascú i amb vista a assolir metes concretes. Per a 
definir l’horitzó del Pla, caldrà alinear els objectius personals del professorat en 
innovació, recerca i transferència i els objectius dels Estudis amb els objectius 
institucionals de la UOC. El Pla recull accions encaminades a fomentar la consolidació 
del perfil investigador mitjançant la formació constant, personalitzada i a mida, i accions 
encaminades a garantir les condicions necessàries per al desenvolupament del perfil 
investigador. Aquest pla ha estat dissenyat al llarg del curs 2015-2016 i es posarà en 
marxa el 2016-2017. Com a acció de millora concreta, es preveu el monitoratge per tal 
d’assegurar el compliment del Pla estratègic de recerca dels Estudis. 

http://www.uoc.edu/portal/ca/elearncenter/innovacio/convocatoria-aplica/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/elearncenter/innovacio/convocatoria-aplica/index.html
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Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes  
de suport a l'aprenentatge 

La institució disposa de serveis d’orientació i recursos adequats i eficaços per 
a l’aprenentatge de l’alumnat. 

5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament els procés 
d’aprenentatge i els d’orientació professional faciliten la incorporació al mercat 
laboral. 
 
La Universitat disposa de diversos mecanismes orientats a facilitar la 
incorporació dels estudiants al mercat laboral:  

El Pla d’acció tutorial és el conjunt d’accions sistemàtiques i coordinades que tenen 
per objecte guiar, supervisar i acompanyar l’estudiant al llarg dels seus estudis amb 
l’objectiu de contribuir a l’èxit acadèmic i la formació integral del futur professional. Cada 
programa planifica les seves pròpies estratègies d’orientació i tutorització dels 
estudiants tenint en compte les necessitats dels estudiants, els seus perfils i l’evolució. 
Aquest pla de tutoria, adaptat a cadascun dels estudis segons el perfil de l’estudiant, 
està sotmès a un procés constant de revisió i de millora per part dels docents. Per 
exemple, en el cas del grau de Comunicació, prenent en consideració les diferents 
accions de millora orientades a prevenir i reduir l’abandonament, s’han dut a terme 
actuacions concretes en el marc del pla d’acció tutorial que tenen com objectiu implicar 
els tutors de manera molt activa en el seguiment dels estudiants novells. També 
destaquem accions específiques portades a terme per l’equip de tutors amb la finalitat 
de promoure el pas als graus d’estudiants abandonadors de les antigues llicenciatures. 

En el marc més concret dels Estudis, el suport a l’orientació professional se centra en 
l’acció de l’equip de tutors. L’acció dels tutors en aquest àmbit es vincula principalment 
en l’assessorament a l’estudiant en el procés de selecció i sol·licitud de pràctiques 
professionals. Actualment treballem en el marc dels diferents programes per dotar els 
tutors de més informació i més eines per a fer l’acompanyament de les pràctiques. Un 
exemple de millores en aquest àmbit en el curs 2015-2016 és la creació d’un web 
informativa sobre les pràctiques curriculars a cadascú dels programes avaluats. 

Un altre punt que cal destacar és que des dels Estudis s’impulsen convenis de 
col·laboració amb associacions i col·legis professionals vinculats als programes, cosa 
que permet a l’estudiant o al graduat tenir contacte amb el sector professional i gaudir 
dels serveis que ofereixen, com la borsa de treball d’aquestes associacions. 

A més, hem d’indicar que al llarg de l’any es fan activitats adreçades als estudiants per 
tal que coneguin les tendències del sector professional i així tinguin un coneixement 
més bo del món laboral. 

Algunes activitats realitzades durant el curs acadèmic 2015-2016 són: 
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• Mesa redonda «Retos y oportunidades del periodismo digital» 
Taula rodona «Sistemes de gestió de documents: fonaments d’accés a la informació 
i transparència» 

• Les noves formes de comunicació estratègica de l’activisme social 
I Taller de cámaras profesionales 

• Visita al Departament de Documentació de Televisió de Catalunya 
• Visita a BTV 
• Visita a RAC 1 
• Almanzora comparte. Jornada sobre conocimiento compartido 

5.2. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a 
les característiques de la titulació. 

Els estudiants dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació tenen al 
seu abast un conjunt de recursos disponibles que els garanteixen la qualitat de 
l’experiència formativa.  

Recursos d’aprenentatge: Als Estudis de Ciències de la Informació i de la 
Comunicació, a més dels mòduls de manuals de continguts tradicionals de la UOC que 
elaboren experts en la matèria de prestigi professional i acadèmic reconegut, destaca la 
tria de manuals en format llibre i sempre que es pot en format digital o multimèdia. A 
més, es potencia la utilització de recursos en format audiovisual, com per exemple els 
vídeos documentals i les entrevistes a professionals i experts del sector. De la mateixa 
manera, destaca la implantació d’entorns col·laboratius per a la realització de projectes 
pràctics, i també l’ús d’eines col·laboratives tipus wiki per a afavorir l’estudi col·laboratiu 
i il·lustrar conceptes en certes assignatures com ara les de tecnologies i sistemes 
d’informació. També és remarcable l’ús de programari específic en àmbits com 
l’aplicació de vocabularis controlats, el disseny visual o la gestió de continguts, entre 
d’altres. Com a recurs d’aprenentatge, també se seleccionen sovint eines de gestió 
bibliogràfica i fonts d’informació de subscripció de la Biblioteca especialitzades en 
l’àmbit dels Estudis. Un exemple de material innovador adreçat al treball de les 
competències creatives és el joc virtual anomenat Tops: dona voltes a un spot, 
incorporat en l’assignatura de Creativitat publicitària I. En aquest espai digital, els 
estudiants estableixen una dinàmica de joc i de manera col·laborativa creen peces 
publicitàries mitjançant el treball en equip, que després valoren i voten. En alguns 
casos, s’ha detectat una valoració baixa per part dels estudiants dels recursos 
d’aprenentatge, per la qual cosa es planteja una acció de millora orientada a l’increment 
de recursos innovadors i alternatius, que passarà pel disseny i el desenvolupament de 
materials nous i per una intensificació en l’ús de materials oberts. 

  

http://symposium.uoc.edu/event_detail/2678/detail/mesa-redonda-andquot;retos-y-oportunidades-del-periodismo-digitalandquot;.html
http://symposium.uoc.edu/event_detail/2993/detail/andquot;les-noves-formes-de-comunicacio-estrategica-de-land39;activisme-socialandquot;.html
http://symposium.uoc.edu/event_detail/2993/detail/andquot;les-noves-formes-de-comunicacio-estrategica-de-land39;activisme-socialandquot;.html
http://symposium.uoc.edu/event_detail/3303/detail/i-taller-de-camaras-profesionales.-organiza_-alumniinfocom-uoc.html
http://symposium.uoc.edu/event_detail/3303/detail/i-taller-de-camaras-profesionales.-organiza_-alumniinfocom-uoc.html
http://symposium.uoc.edu/event_detail/4442/detail/visita-departament-de-documentacio-de-televisio-de-catalunya.html
http://symposium.uoc.edu/event_detail/5216/detail/visita-btv.html
http://symposium.uoc.edu/event_detail/5217/detail/visita-a-rac-1.html
http://symposium.uoc.edu/event_detail/5224/detail/almanzora-comparte.-jornada-sobre-conocimiento-compartido.html
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Estàndard 6: Qualitat dels resultats  
dels programes formatius 

Les activitats de formació i d’avaluació són coherents amb el perfil de formació 
de la titulació. Els resultats d’aquests processos són adequats tant pel que fa 
als assoliments acadèmics, que es corresponen amb el nivell del MECES de la 
titulació, com pel que fa als indicadors acadèmics, de satisfacció i laborals.. 

6.1. Els resultats de l’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius 
formatius pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació 

Els resultats d’aprenentatge assolits pels estudiants és coherent amb el perfil 
d’estudiants esperat en cadascuna de les titulacions avaluades i es correspon amb el 
nivell formatiu del Marc espanyol de qualificacions per a l’ensenyament superior 
(MECES).  

Aquesta coherència s’assegura mitjançant un seguiment exhaustiu dels resultats 
d’aprenentatge en el programa i en cada assignatura, mitjançant diferents indicadors 
d’avaluació, com ara el seguiment de l’avaluació contínua, la taxa de rendiment (per 
sobre del 80% tant en els graus com en el màster) i la taxa d’èxit (96% de mitjana en els 
graus i els màster en el curs 2015-2016). 

Un altre indicador rellevant és la percepció que tenen els estudiants de la utilitat i 
l’aplicabilitat de la seva formació. L‘enquesta de valoració del curs 2015-2016 ens dona 
evidències del fet que els estudiants estan satisfets amb els coneixements i habilitats 
adquirits durant el curs (mitjana de 4 sobre 5), i que també valoren positivament 
l’aplicabilitat del seu aprenentatge en el món professional (3,8 sobre 5).  

6.2. Les activitats de formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació 
són adequats i pertinents per garantir l’assoliment dels resultats de 
l’aprenentatge previstos. 

Les activitats de formació i les metodologies docents que s’han implantat en les 
diferents titulacions estan orientades a la consolidació de les competències descrites en 
les memòries de verificació i responen al nivell corresponent del MECES.  

• La introducció contínua d’elements innovadors en les assignatures de tots els 
programes forma part de les directrius dels Estudis, i es reflecteix tant en els 
objectius anuals dels diferents programes com en el Pla estratègic 2017-2010 dels 
Estudis. Arran d’aquesta voluntat innovadora, en els darrers semestres s’ha avançat 
en diversos aspectes concrets que detallem a continuació. 

• En el curs 2015-2016 totes les titulacions oficials dels Estudis van adoptar el nou 
model d’aula virtual. Aquesta aula disposa d’una relació d’eines docents que el 
professor pot activar en el moment de dissenyar les activitats d’aprenentatge. 

• Progressivament, s’ha començat a fer un ús més ampli i intensiu de materials i 
recursos innovadors procedents de diversos orígens, molts dels quals d’accés obert, 
que contextualitzats de la manera adequada permeten construir assignatures amb 

http://aula.blogs.uoc.edu/aules/files/2015/06/competencies.pdf


    
 
 
 

    
         
Informe de seguiment dels Estudis de Ciències de la Informació  
i de la Comunicació                           

 20/12/2016  pàg. 24 

  

continguts vigents i fàcils d’actualitzar. En aquest sentit, es constata la utilització 
creixent de materials audiovisuals, de wikis i d’altres plataformes de comunicació i 
producció de continguts. 

• També en l’àmbit dels recursos específics d’aprenentatge, en termes generals estem 
fent una aposta ferma per l’ús més ampli i intensiu d’eines i materials audiovisuals i 
recursos interactius, amb la finalitat d’oferir als estudiants una experiència 
d’aprenentatge més propera a las dinàmiques del món professional de la informació i 
la comunicació i, per tant, més significativa i més motivadora. Una mostra d’això és el 
seguit d’eines de comunicació basades en vídeo que ja estan integrades a l’aula 
virtual, per exemple les eines Present@, Langblog o Hagouts On Air.  

6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques 
de la titulació. 

 Els resultats de l’acció docent, des d’una perspectiva global són adequats i 
acompleixen els valors esperats. Tant la taxa de rendiment com la taxa d’èxit de la 
titulació es mantenen altes i per sobre del valor esperat. Per tant, pel que fa als resultats 
acadèmics, es pot concloure que són positius, i que posen de manifest els bons 
resultats del sistema d’avaluació contínua.  

Pel que fa a la valoració dels estudiants, en termes generals també és positiva (la 
satisfacció global amb les titulacions dels Estudis es manté entre 4,2 i 4,1 sobre 5). 
D’altra banda, el resultat de les enquestes per assignatura (que inclou indicadors 
específics relatius a la consultoria, els recursos d’aprenentatge i el sistema d’avaluació) 
ens ha permès identificar dos aspectes concrets que necessiten una atenció especial: 
els recursos d’aprenentatge (per als quals en l’estàndard 5 ja es planteja una acció de 
millora) i la gestió i organització de les pràctiques professionals. Aquests dos aspectes 
han estat objecte d’accions de millora en diferents moments del cicle vital de les 
titulacions i ho continuaran essent, com es pot veure en les accions de millora que s’han 
plantejat.  

Una acció ja duta a terme, com la separació del Pràcticum i del Treball final de grau en 
dues assignatures independents, que es va consolidar en el curs 2015-2016 tant en el 
grau de Comunicació com en el grau d’Informació i Documentació, ens ha donat dades 
que indiquen que aquest canvi aporta més eficiència en els processos de gestió i 
coordinació docent de les pràctiques. Tanmateix, es plantegen accions de millora per 
als propers cursos. S’ha detectat que l’oferta de pràctiques no sempre dona resposta a 
necessitats derivades de la distribució territorial dels estudiants, per la qual cosa ens 
proposem una acció de millora orientada a augmentar la xarxa d’empreses 
col·laboradores i la seva diversitat territorial. 

També en el marc de les pràctiques, recentment s’ha posat en marxa Xperience, una 
nova eina de gestió integral de pràctiques acadèmiques que possibilita als diferents 
agents que hi intervenen treballar de manera coordinada, amb més eficàcia i més 
autonomia.  

6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les 
característiques de la titulació. 

Atès que el nombre de graduats de les tres titulacions que s’analitzen encara és reduït, 
no disposem de dades representatives sobre la inserció laboral dels estudiants dels 
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Estudis. També cal tenir em compte que el perfil dels estudiants que accedeixen a les 
titulacions analitzades és, en gran mesura, el de persones que ja estan actives en el 
mercat professional, sigui en l’àmbit de la titulació o en altres àmbits d’actuació. Per 
tant, el focus d’anàlisi en aquest cas es posa més en processos de millora professional.  

Valoració de les titulacions 
Grau de Comunicació 
A continuació destaquem els aspectes més rellevants del seguiment del grau de 
Comunicació durant el període 2015-2016: 

• En el curs 2015-2016 la matrícula anual se situa en 1.805 estudiants totals, dels 
quals 534 són de nova incorporació. Aquestes xifres indiquen un increment notable 
respecte de les dades del període anterior. 

• Tal com ja vam informar a l’Autoinforme per a l’acreditació, en el curs 2015-2016 
s’han anat implantant de manera progressiva un conjunt d’accions de millora. 
Algunes d’aquestes accions van implicar un procés de modificació de la memòria, 
com ara la regulació dels mecanismes de reconeixement acadèmic de l’experiència 
professional (RAEP) o el tràmit d’Adaptació a l’EEES que facilita el pas al grau de 
Comunicació per part d’estudiants de les licenciatures de Publicitat i Relacions 
Públiques i de Comunicació Audiovisual.  

• Una altra acció de millora destacada, implantada en el curs 2015-2016 (també 
explicitada en la modificació de la memòria), ha estat la separació del Pràcticum i del 
Treball final de grau en dues assignatures independents. Les dades recollides fins 
ara sembla que indiquen que aquest canvi aporta més eficiència en els processos de 
gestió de l’assignatura.  

• En el període 2015-2016 s’ha fet un esforç important en la potenciació de la qualitat 
de les Pràctiques professionals i del Treball final de grau, amb l’objectiu de millorar 
els nivells de satisfacció dels estudiants amb aquestes dues assignatures. 

• Una altra qüestió clau en la qual continuem treballant és la millora de la qualitat del 
retorn (feedback). Durant el curs 2015-2016 els esforços del professorat han estat 
orientats a establir criteris consensuats de qualitat del retorn. El pas següent, 
actualment en procés, és la creació d’estratègies que ens ajudin a implicar tot l’equip 
de professors col·laboradors en l’aplicació del retorn.  

Així mateix, en el marc d’aquest procés de seguiment hem identificat necessitats 
concretes que ens proposem treballar a partir d’accions de millora en els àmbits 
següents:  

• Millorar la valoració dels recursos d’aprenentatge a partir del disseny i 
desenvolupament de materials nous i la intensificació en l’ús de materials oberts. 

• Millorar els processos de gestió de les pràctiques curriculars.  
• Continuar treballant per a prevenir i reduir l’abandonament.  
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Grau d’Informació i Documentació 
Tot seguit destaquem els aspectes més rellevants del seguiment del grau d’Informació i 
Documentació durant el període 2015-2016: 

• Pel que fa a l’evolució de la matrícula d’estudiants de nou ingrés, amb una moderada 
tendència a la baixa durant els anys 2013-2014 ha experimentat un punt d’inflexió de 
nou a l’alça en el curs 2015-2016. Aquest punt és un dels principals que cal millorar. 

• Durant 2014, en el marc dels Estudis de Ciències de la Informació i de la 
Comunicació, s’articula una reflexió i anàlisi orientades a la millora del grau 
d’Informació i Documentació. Això dona pas a l’elaboració d’una proposta Modifica, 
enviada a l’AQU l’abril del 2015 i aprovada el juliol del 2015. Les principals 
modificacions són:  

o Actualització de continguts i competències per tal de tenir més presents 
noves realitats, continguts, competències i perfils professionals, tot 
incorporant noves assignatures o canviant algunes de les existents: Big 
data, Community manager i content curator, Mineria de dades, Edició 
d’entorns digitals, Analítica web i auditoria de la informació, Polítiques 
d’informació i transparència, Disseny d’experiència d’usuari i Estadística i 
metodologies de recerca quantitativa. 

o Es reorganitzen les assignatures optatives concretant tres grans itineraris 
d’optativitat: gestió de serveis d’informació; intel·ligència i estratègia 
empresarial, i experiència d’usuari. 

o La incorporació de les pràctiques en el procediment de reconeixement 
acadèmic de l’experiència professional (RAEP), establint l’assignatura 
Pràctiques professionals com a assignatura optativa del grau. 

o L’adaptació del segon cicle de Documentació al grau d’Informació i 
Documentació. 

Dels resultats de l’informe de la titulació en destaquem els punts següents i es proposen 
aquestes accions de millora: 

• La satisfacció amb la titulació és molt alta, i també amb els recursos docents. Així 
mateix, en la major part dels indicadors els resultats són sensiblement millors. De la 
mateixa manera, les dades respecte a la millora de les competències per part dels 
graduats és força alta. 

• Quedarien com a reptes per millorar el procés de gestió de les pràctiques i la 
tutorització. En aquest sentit, una de les accions de millora del grau d’Informació i 
Documentació anirien lligades a les pràctiques, tant pel seguiment del fet que hagi 
esdevingut una sola assignatura, com perquè caldria donar una oferta suficient en 
molts nivells territorials que actualment no estan coberts. 

• Tot i que les xifres de matrícula han millorat, l’augment d’estudiants també esdevé 
una acció de millora per al 2016-2017. Cal tenir més visibilitat amb la realització 
d’actes i augmentar l’impacte a xarxes socials en l’àmbit de tot de l’Estat. 

• Així mateix, els nous recursos d’aprenentatge que es generin en les noves 
assignatures o en les assignatures que es canviïn tindran la innovació i els nous 
formats com a mesura de planificació. 

• Caldrà avaluar tots aquests canvis que s’implantaran durant el curs 2016-2017. Cal 
també continuar treballant en la millora de la satisfacció global en general dels 
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estudiants, i concretament en l’apartat dels recursos d’aprenentatge, la tutorització i 
la satisfacció de les pràctiques. 

Màster universitari de Gestió Estratègica  
de la Informació i el Coneixement en les 
Organitzacions  
Els aspectes més rellevants del màster universitari de Gestió Estratègica de la 
Informació i el Coneixement en les Organitzacions (GEICO) durant el període 2015-
2016 són els següents: 

• En el curs 2015-2016 la matrícula anual se situa en 92 estudiants totals i 66 de nova 
incorporació, cosa que significa un increment notable sobre les dades del període 
anterior. 

• El perfil dels nous estudiants és molt variat pel que fa a procedència acadèmica. 
Destaquen com a origen els àmbits d’Economia i Empresa (26% dels nous 
estudiants), Informació i Documentació (13%), Comunicació (13%), Informàtica i 
Enginyeries (13%) i Arts i Humanitats (13%). Aquestes dades confirmen la validesa 
de l’aproximació interdisciplinària del màster. 

• En el període 2015-2016 s’ha culminat el desplegament del programa amb la posada 
en marxa del Treball final de màster (professionalitzador i de recerca) 

• Les taxes de rendiment i d’èxit de les assignatures són molt bones: totes per sobre 
del 70% de rendiment i del 90% d’èxit. 

Les valoracions dels estudiants en general són positives. La valoració global és del 74% 
i totes les assignatures són valorades per sobre del 50% excepte dues (Emprenedoria i 
Metodologies de recerca qualitativa), en les quals actualment es treballa per a 
identificar-ne la causa i dur a terme les accions pertinents. 

• En aquest període 2015-2016 s’ha fet un esforç important en la potenciació de la 
qualitat en les Pràctiques professionals i en el Treball final de màster. Els nivells de 
satisfacció en tots dos àmbits són molt bons. 

• L’equip docent del màster GEICO està format per un conjunt d’acadèmics amb molta 
experiència en l’àmbit universitari. Tots són doctors i la gran majoria són acreditats 
per una agència de qualitat. Tots són investigadors en actiu i més del 60% tenen una 
acreditació de recerca. 

• El màster GEICO també té 12 professors col·laboradors i una tutora, tots amb 
experiència reconeguda en l’àmbit professional, acadèmic o investigador, per tal de 
donar resposta als diferents rols professionals. 

• Les millores que s’han dut a terme en la funció de tutoria han augmentat el nivell de 
satisfacció fins al 67%. 

• Durant aquest període s’han graduat els primers 16 estudiants de GEICO. 
• El nivell de satisfacció dels graduats és desigual, però el baix nivell de respostes de 

les enquestes aconsella esperar a tenir un nombre més gran de graduats per a 
examinar quina n’és la causa. 

• En el curs 2015-2016 s’han fet diverses millores metodològiques: s’ha utilitzat una 
plataforma multilingüe, s’ha adoptat el nou model d’aula centrada en l’avaluació 
contínua, s’ha augmentat el nombre d’eines docents que hi ha a disposició del 
professorat, s’ha incrementat la utilització de materials i recursos procedents de 
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diversos orígens, especialment d’accés obert, i també s’ha augmentat l’ús de wikis i 
d’altres plataformes de comunicació i producció de continguts.  

Es proposen les accions de millora següents: 

• Renovar alguns recursos d’aprenentatge. 
• Elaborar un informe dels perfils i les motivacions dels estudiants matriculats. 
• Incrementar les noves matrícules d’estudiants estrangers. 
• Incrementar la difusió en els àmbits d’Empresa i d’Informàtica. 
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4. Documents annexos 
Informació sobre les pràctiques i TFG 

Web del Pràcticum del grau de Comunicació 

Entorn virtual ComCity 

Web informatiu del TFG  

 

 

 

 

http://comunicauoc.wixsite.com/practicum
https://vimeo.com/obertapublishing/review/158471189/618bebd160
http://comunicauoc.wix.com/tfgcom
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5. Pla de millora 
Seguiment de les accions de millora dels cursos anteriors  

ISC Curs Acció proposada Resultat Observacions 

2013-2014 Emprendre una reflexió que ens permeti establir les 
línies mestres de la innovació en els ECIC. 

Aquest grup de treball orientat específicament a la 
innovació es va constituir el novembre del 2015 i va 
formular l’Eix d’innovació i qualitat del Pla estratègic 
2016-2020 dels ECIC. 

El Pla estratègic 2016-2020 dels ECIC consta de 
quatre eixos:  

eix oferta acadèmica,  
eix de recerca,  
eix de visibilitat i projecció interna i externa, i  
eix de qualitat i innovació. 

En conjunt, conté 13 objectius estratègics, que es 
despleguen en 34 objectius operatius i en 79 accions.  

2013-2014 Dissenyar i engegar l’estratègia dels ECIC per a les 
xarxes socials. 
 

Aquest grup de treball va definir i concretar una sèrie 
d’accions que van esdevenir una part fonamental de 
l’eix de visibilitat i projecció interna i externa del Pla 
estratègic 2016-2020 dels ECIC. 

 
 

2013-2014 Elaborar un document de recomanacions sobre retorn 
adreçat al personal docent col·laborador. 

Creació d’un grup de treball específic sobre retorn que 
va elaborar un decàleg de recomanacions per a un 
retorn (feedback) personalitzat. Aquest decàleg s’ha 
difós entre els col·laboradors docents dels ECIC.  

 

 

  



    
 
 

 

             
Informe de seguiment dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació                            20/12/2016  pàg. 31 
  
 

Accions de millora a nivell de centre 

Origen Punt feble 
detectat 

Identificació 
de la causa Abast Objectiu que  

es vol assolir Acció proposada Termini Indicador de 
seguiment Responsable 

Implica una 
modificació 

de la 
memòria 
verificada 

 Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

 (3) Poca 
estructuració 
de les 
relacions amb 
els grups 
d’interès amb 
experiencia 
professional 

S’han fet 
poques 
accions 
sistemàtiques 
per a 
estructurar les 
relacions. 

 Estudis. Crear una estructura 
sòlida de relacions 
amb referents de 
prestigi dels sectors 
ocupadors. 

Crear un Consell Assessor dels 
Estudis 
 

2018-2019 Creació del 
Consell 
Assessor. 
 
 

Direcció dels 
Estudis 

 No 

 Estàndard 2: Pertinència de la informació pública 

(3) La informació 
pública 
d’algunes 
activitats de 
recerca i 
difusió del 
professorat no 
és del tot 
completa.  

Poca 
sistematització 
en la recollida 
de la 
informació. 

Estudis Recollir el 100% de 
l’activitat externa del 
professorat al web 
dels Estudis. 

Implantar un circuit d’informació de 
l’activitat senzill i eficaç. 

2017 Registre complet 
de l’activitat de 
divulgació i 
transferència del 
professorat. 

Direcció dels 
Estudis 

No 

 Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació 

(3) El temps de 
lliurament dels 
resultats de 
les enquestes 
és excessiu.  

Els resultats 
arriben un cop 
ha començat 
el semestre 
següent. 

Universitat Disposar de les 
dades abans del 
començament del 
semestre següent. 

Optimitzar el procediment de gestió 
de les dades. 

2017 Compliment del 
calendari 
esperat. 

Àrea de 
Planificació i 
Qualitat 

No 

 Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu 

(3) Manca de 
creixement de 
la trajectòria 
acadèmica del 
professorat. 

Necessitat 
d’una millora 
contínua. 

Estudis. Desenvolupar el 
creixement 
professional del 
personal acadèmic 
(acreditacions, 
sexennis, etc.). 

Establir un monitoratge per tal 
d’assegurar el compliment del Pla 
estratègic de recerca dels Estudis. 
Definir anualment els objectius en el 
Pla d’objectius personals. 

2017-2019  Creixement del 
nombre 
d’acreditacions i 
de trams de 
recerca. 

Direcció dels 
Estudis. 

No 
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Origen Punt feble 
detectat 

Identificació 
de la causa Abast Objectiu que  

es vol assolir Acció proposada Termini Indicador de 
seguiment Responsable 

Implica una 
modificació 

de la 
memòria 
verificada 

 Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 

(3) Baixa 
valoració 
d’alguns 
recursos 
d’aprenentatg
e. 

Formats i 
continguts de 
recursos 
d’aprenentatg
e antics.  

Algunes 
assignatur
es. 

Augmentar els 
materials innovadors. 

Dissenyar i desenvolupar materials 
nous i intensificar l’ús de materials 
oberts. 

2016-2018 Nombre de 
recursos 
d’aprenentatge 
innovadors. 

DP i PRA No 

(3) L’oferta de 
pràctiques no 
sempre dona 
resposta a 
necessitats 
derivades de 
la distribució 
territorial dels 
estudiants. 

Xarxa 
d’empreses de 
pràctiques 
massa 
limitada. 

Estudis Augmentar la xarxa 
d’empreses 
col·laboradores i la 
seva diversitat 
territorial. 

Crear un mapa d’empreses de 
pràctiques. 

2017-2019 Mapa de 
pràctiques. 

Estudis, Àrea de 
Pràctiques i 
mobilitat. 

No 

 Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius 

(3) Alta taxa 
d’abandoname
nt els primers 
semestres de 
les titulacions 
de grau. 

Causes 
múltiples. 

Estudis Reduir 
l’abandonament els 
primers semestres. 

Fer accions de seguiment de 
l’avaluació contínua. 

2017-2018 Taxa 
abandonament. 

DP i Acció 
Tutorial 

No 

L’origen de la proposta de millora: (1) Informe de seguiment del curs anterior; (2) Informe d’avaluació d’AQU;(3) Procés actual de seguiment.  
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Accions de millora del programa 

Grau de Comunicació 

 
Origen 

 
Punt feble  
detectat 

Identificació de 
la causa Abast 

Objectiu  
que es vol 

assolir 
Acció  

proposada Termini Indicador de 
seguiment Responsable 

Implica una 
modificació 

memòria 
verificada* 

(3) Baixa valoració 
d’alguns recursos 
d’aprenentatge 

Formats i 
continguts de 
recursos 
d’aprenentatge 
antics.  

Algunes 
assignatures. 

Augmentar els 
materials 
innovadors. 

Dissenyar i 
desenvolupar 
materials nous i 
intensificar l’ús de 
materials oberts. 

2016-2018 Nombre de 
recursos 
d’aprenentatge 
innovadors. 

DP i PRA No 

(3) La oferta de 
pràctiques no 
sempre dona 
resposta a 
necessitats 
derivades de la 
distribució 
territorial dels 
estudiants. 

Xarxa d’empreses 
de pràctiques 
massa limitada. 

Grau Augmentar la xarxa 
d’empreses 
col·laboradores i la 
seva diversitat 
territorial. 

Crear un mapa 
d’empreses de 
pràctiques. 

2017-2019 Mapa de 
pràctiques. 

Estudis, Àrea de 
Pràctiques i 
mobilitat. 

No 

(3) Satisfacció baixa 
dels estudiants 
amb el procés de 
gestió de les 
pràctiques. 

Eines i 
procediments de 
gestió poc 
eficients. 

Estudis / UOC. Millorar les eines i 
els procediments de 
gestió del 
Pràcticum.  

Implantar una 
nova eina de 
gestió i revisió i 
actualització del 
web del 
Pràcticum.  

2017-2018 Enquestes de 
satisfacció del 
Pràcticum. 

DP / Estudis / 
Àrea de 
Pràctiques i 
mobilitat. 

No 

(3) Alta taxa 
d’abandonament 
els primers 
semestres de les 
titulacions de grau. 

Causes múltiples. Grau Reduir 
l’abandonament els 
primers semestres. 

Fer accions de 
seguiment de 
l’avaluació 
contínua. 

2017-2018 Taxa 
abandonament. 

DP i Acció 
Tutorial 

No 

L’origen de la proposta de millora: (1) Informe de seguiment del curs anterior; (2) Informe d’avaluació de l’AQU; (3) Procés actual de seguiment. 
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Grau d’Informació i Documentació 
 

Origen Punt feble 
detectat 

Identificació de la 
causa Abast Objectiu que es 

vol assolir 
Acció  

proposada Termini Indicador de 
seguiment Responsable 

Implica una 
modificació 

memòria 
verificada* 

(3) Baixa valoració 
d’alguns recursos 
d’aprenentatge 

No actualització 
d’alguns continguts i 
formats i escassa 
implantació de formats 
alternatius al text.  
 

Estudis Ampliar el catàleg 
de recursos 
d’aprenentatge 
innovadors. 

Dissenyar i 
desenvolupar 
materials nous, i 
intensificar l’ús de 
materials oberts (per 
via de la Biblioteca). 

2016-
2018  

Creixement del 
nombre de 
recursos 
innovadors i de 
l’ús de recursos 
oberts.  

Director de 
programa.  

No 

(3) L’oferta de 
pràctiques no 
sempre dona 
resposta a 
necessitats 
derivades de la 
distribució 
territorial dels 
estudiants.  

Poca implantació 
d’empreses amb 
disponibilitat a oferir 
pràctiques a 
estudiants en algunes 
zones. 

Estudis Incrementar el 
nombre 
d’empreses 
col·laboradores en 
zones on ara no 
n’hi ha.  

Localitzar empreses 
col·laboradores i 
plantejar convenis de 
pràctiques. 

2017-
2018   

Convenis amb 
empreses.  

Director de 
programa. 

No  

(3) Alta taxa 
d’abandonament 
els primers 
semestres de les 
titulacions de 
grau. 

Dificultat d’adaptació 
d’alguns estudiants al 
procés d’aprenentatge 
de la UOC.  

Grau 
d'Informació i 
Documentació  

Reduir 
l’abandonament. 

Participar en el grup 
de treball transversal 
de la UOC. 
Desenvolupar el pla 
d’acció amb 
estudiants de primer 
semestre.  

2017-
2018    

Reducció de 
l’abandonament  

Director de 
programa.  

no  

(3) Baixada del 
nombre 
d’estudiants del 
grau d’Informació i 
Documentació en 
el curs 2013-2014. 

Múltiples: situació 
econòmica, canvis  
en els perfils 
professionals. 

Grau 
d'Informació i 
Documentació 

Incrementar el 
nombre 
d’estudiants 
matriculats. 

Fer un pla de 
presència a les 
xarxes socials amb 
continguts rellevants i 
aconseguir visibilitat i 
difusió al territori.  

2016-
2017  

Augment dels 
impactes 
comunicatius a 
les xarxes socials. 
Actes de visibilitat 
al territori. 

Direcció del 
programa 

no  

L’origen de la proposta de millora: (1) Informe de seguiment del curs anterior; (2) Informe d’avaluació d’AQU;(3) Procés actual de seguiment.  

  



    
 
 

 

             
Informe de seguiment dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació                            20/12/2016  pàg. 35 
  
 

Màster universitari de Gestió Estratègica de la Informació i el Coneixement en les Organitzacions (GEICO) 

Origen Punt feble 
detectat 

Identificació de 
la causa Abast Objectiu que 

es vol assolir 
Acció 

proposada Termini Indicador de 
seguiment Responsable 

Implica una 
modificació 

memòria 
verificada* 

(3) Valoració dels 
materials 
millorable. 

Recursos 
d’aprenentatge 
antics. 

Programa. Augmentar els 
recursos 
d’aprenentatge 
innovadors. 

Renovar alguns 
recursos 
d’aprenentatge. 

2016-2017 Arribar al 20% de 
recursos 
d’aprenentatge no 
tradicionals en els 
nous encàrrecs. 

DP i PRA No 

(3) Poca informació 
sobre els punts 
forts i febles de 
l’oferta GEICO. 

Desconeixement 
dels perfils i les 
motivacions dels 
estudiants. 

Programa. Tenir una anàlisi 
dels perfils i les 
motivacions dels 
estudiants de 
GEICO. 

Elaborar un 
informe dels 
perfils i les 
motivacions dels 
estudiants 
matriculats. 

2016-2017 Informe elaborat. DP No 

(3) Pocs estudiants 
internacionals. 

Difusió de l’oferta. Programa i 
Estudis. 

Augmentar el 
nombre 
d’estudiants 
internacionals. 

Incrementar les 
noves matrícules 
d’estudiants 
estrangers. 

2016-2017 Doblar les 
matrícules 
d’estudiants 
internacionals. 

DP i MP No 

(3) Nombre de noves 
matrícules encara 
per sota del llindar 
de sostenibilitat. 

Difusió de l’oferta 
fora de l’àmbit 
d’Informació i 
Documentació. 

Programa. Arribar al llindar 
de sostenibilitat 
pel que fa a noves 
matrícules. 

Incrementar la 
difusió en els 
àmbits d’Empresa 
i d’Informàtica. 

2016-2017 Nombre de noves 
matrícules anuals 
per sobre del 
llindar de 
sostenibilitat. 

DP, juntament 
 

No 

L’origen de la proposta de millora: (1) Informe de seguiment del curs anterior; (2) Informe d’avaluació de l’AQU; (3) Procés actual de seguiment. 
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6. Taules annexes 
Taula 1. Evolució d'estudiants per curs acadèmic dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació 

Nivell Programa 2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

Grau Grau en Comunicació  671 983 1290 1409 1580 1630 1805 

Grau Grau en Informació i Documentació  168 297 370 370 386 387 393 

Màster 
universitari Màster U. GEICO      19 37 92 

Màster 
universitari Màster U. en Societat de la Informació   59 169 212 173 133 86 

Màster 
universitari Màster U. en Societat de la Informació 2015        23 

Màster 
universitari 

Màster en Societat de la Informació i el 
Coneixement 391 457 367 195 66 8   

  391 1296 1706 2024 2057 2166 2187 2399 
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Taula 2. Evolució d'estudiants de nou accés dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació 

Nivell Programa 2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

Grau Grau en Comunicació  669 540 552 424 410 419 534 

Grau Grau en Informació i Documentació  166 183 156 101 92 80 104 

Màster 
universitari Màster U. GEICO      19 22 66 

Màster 
universitari Màster U. en Societat de la Informació   59 129 98 49 37 6 

Màster 
universitari Màster U. en Societat de la Informació 2015        23 

Màster 
universitari 

Màster en Societat de la Informació  
i el Coneixement 176 213 85      

  176 1048 867 837 623 570 558 733 
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Taula 3. Graduats dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació 

Nivell Programa 2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

Grau Grau en Comunicació     19 65 107 128 

Grau Grau en Informació i Documentació    3 10 13 22 32 

Màster 
universitari Màster U. GEICO        16 

Màster 
universitari Màster U. en Societat de la Informació    23 47 46 28 27 

Màster 
universitari Màster U. en Societat de la Informació 2015        4 

Màster 
universitari 

Màster en Societat de la Informació i el 
Coneixement 74 75 75 76 18    

  74 75 75 102 94 124 157 207 
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Taula 4. Comparativa Graus. Curs 2015-2016 

Programa Taxa de 
rendiment 

Taxa 
d'èxit 

Satisfacció 
Global 

Satisfacció 
Consultor 

Satisfacció 
Recursos 

Satisfacció 
Avaluació 

Respostes 
Valoració 

Global 
Estudiants 

curs 

Grau en Psicologia 73.6% 91.6% 74.0% 75.0% 66.0% 72.1% 8361 6218 

Grau en Administració i Direcció d'Empreses 72.2% 92.0% 76.4% 77.7% 69.1% 77.6% 4207 5408 

Grau en Dret 75.9% 92.8% 78.5% 78.0% 71.8% 75.7% 4089 3728 

Grau en Enginyeria Informàtica 62.6% 86.2% 72.2% 74.9% 64.8% 74.1% 2379 3042 

Grau en Educació Social 80.7% 94.5% 75.4% 75.0% 73.7% 75.2% 2618 2206 

Grau en Comunicació 81.7% 95.3% 76.7% 78.9% 71.4% 79.2% 2273 1805 

Grau en Multimèdia 75.7% 96.5% 72.7% 76.3% 60.5% 73.7% 1450 1548 

Grau en Criminologia 81.7% 94.1% 76.7% 77.1% 73.3% 72.8% 1954 1530 

Grau en Màrqueting i Investigació de Mercats 72.2% 92.5% 79.0% 77.7% 71.1% 77.7% 906 1319 

Grau en Humanitats 77.5% 96.8% 82.5% 84.3% 77.7% 83.5% 1459 1158 

Grau en Relacions Laborals i Ocupació 75.9% 92.3% 77.5% 76.8% 73.4% 73.7% 1040 1018 

Grau en Tecnologies de Telecomunicació 57.6% 82.4% 67.2% 73.3% 60.4% 71.6% 618 745 

Grau en Turisme 74.1% 93.4% 80.2% 81.0% 75.5% 80.7% 665 720 

Grau en Informació i Documentació 81.1% 96.6% 77.6% 79.9% 71.0% 79.7% 710 393 

Grau en Llengua i literatura catalanes 79.6% 97.9% 81.0% 83.1% 77.9% 83.0% 610 376 

Grau en Història, Geografia i Art (UOC-UdL) 63.4% 96.4% 77.9% 82.3% 72.5% 79.2% 249 253 

Grau en Traducció, interpretació i llengües aplicades 73.7% 91.3% 79.9% 79.0% 78.1% 81.5% 304 224 
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Programa Taxa de 
rendiment 

Taxa 
d'èxit 

Satisfacció 
Global 

Satisfacció 
Consultor 

Satisfacció 
Recursos 

Satisfacció 
Avaluació 

Respostes 
Valoració 

Global 
Estudiants 

curs 

Grau en Economia 55.8% 90.7% 83.2% 85.1% 78.4% 83.7% 137 189 

Grau en Ciències socials 68.0% 90.1% 83.1% 83.6% 83.2% 83.1% 183 163 

Grau de Gestió i Administració Pública UOC-UB 70.3% 97.0% 75.6% 78.4% 73.0% 79.5% 90 101 

 74.2% 92.5% 76.0% 77.1% 69.7% 75.6%   

Rendiment: verd >= 65%, vermell < 50%. Èxit: verd >= 90%, vermell < 50%.  
Els resultats de satisfacció són els resultats agregats de l’Enquesta d’assignatura.  
Percentatge d’estudiants que responen 'Molt satisfet(5)' i 'Satisfet(4)' en una escala de valoració d'1 a 5 - Satisfacció: verd >= 80%, vermell < 50% 
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Taula 5. Comparativa Màsters universitaris. Curs 2015-2016 

Programa Taxa de 
rendiment 

Taxa 
d'èxit 

Satisfacció 
Global 

Satisfacció 
Consultor 

Satisfacció 
Recursos 

Satisfacció 
Avaluació 

Respostes 
Valoració 

Global 
Estudiants 

curs 

Màster U. en Dificultats de l’ aprenentatge i trastorns 
del llenguatge 93.0% 97.6% 71.5% 71.4% 68.1% 73.2% 2706 1953 

Màster U. en Advocacia 87.0% 95.6% 67.0% 68.0% 59.2% 63.8% 694 763 

Màster U. en Nutrició i Salut 92.3% 97.2% 73.0% 73.0% 69.4% 74.0% 769 596 

Màster U. en Segur. Tecnologies Informació 
Comunicacions 81.5% 96.0% 76.0% 74.4% 71.2% 75.0% 392 480 

Màster U. en Fiscalitat 88.2% 97.6% 82.6% 85.5% 75.4% 82.0% 264 397 

Màster U. en Dir.  organitzacions economia del 
coneixement 87.0% 96.6% 80.8% 75.9% 77.1% 79.7% 355 385 

Màster U. en Educació i TIC 2015 91.1% 98.2% 80.3% 80.4% 77.8% 81.0% 537 312 

Màster U. en Neuropsicologia 82.8% 94.1% 78.3% 76.4% 73.5% 75.4% 484 276 

Màster en Prevenció de Riscos Laborals 85.4% 95.4% 77.0% 79.3% 66.4% 75.6% 135 251 

Màster U. en Enginyeria Informàtica 81.5% 96.4% 73.2% 73.2% 73.5% 73.7% 235 245 

Màster U. en Gestió cultural UOC-UdG 85.6% 95.3% 76.2% 79.1% 70.5% 77.0% 286 238 

Màster U. en Educació i TIC 88.7% 98.7% 78.2% 74.0% 73.6% 77.0% 197 235 

Màster U. en Bioinformàtica i bioestadística UOC-
UB 78.4% 93.4% 71.2% 72.5% 65.1% 71.5% 243 215 

Màster U. en Aplicacions multimèdia 79.9% 94.0% 73.8% 76.4% 65.9% 80.4% 164 190 

Màster U. en Prevenció de Riscos Laborals 83.8% 96.2% 88.5% 91.2% 88.6% 89.5% 183 185 

Màster U. en Enginyeria de Telecomunicacions 
UOC-URL 79.9% 94.2% 70.1% 72.4% 67.2% 74.2% 194 166 
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Programa Taxa de 
rendiment 

Taxa 
d'èxit 

Satisfacció 
Global 

Satisfacció 
Consultor 

Satisfacció 
Recursos 

Satisfacció 
Avaluació 

Respostes 
Valoració 

Global 
Estudiants 

curs 

Màster U. en Drets Humans, democràcia i 
globalització 81.2% 94.8% 74.2% 70.0% 68.8% 73.2% 194 155 

Màster U. en Treball social sanitari 87.7% 97.0% 84.8% 89.0% 80.9% 80.5% 158 153 

Màster U. en Humanitats: Art, Literatura i cultura 
contemp. 79.7% 98.7% 78.4% 80.7% 76.7% 80.7% 167 146 

Màster U. en Gestió Cultural 90.4% 99.6% 82.5% 80.5% 72.7% 78.9% 120 146 

Màster U. en Desenvolupament aplicacions mòbils 76.7% 89.9% 77.4% 76.7% 63.2% 78.7% 164 119 

Màster U. en Telemedicina 86.0% 95.2% 72.4% 75.5% 74.0% 68.8% 98 115 

Màster U. en Anàlisi Política 74.0% 95.5% 80.8% 71.7% 74.5% 74.5% 99 98 

Màster U. en Responsabilitat Social Corporativa 85.7% 96.1% 87.3% 81.8% 86.5% 85.6% 134 95 

Màster U. en Anàlisi de l'entorn econòmic 87.7% 97.4% 83.7% 82.1% 73.2% 84.9% 86 93 

Màster U. GEICO 80.9% 98.8% 74.3% 70.1% 66.7% 77.7% 105 92 

Màster U. en Programari Lliure 82.4% 94.6% 72.9% 76.3% 59.3% 71.2% 59 89 

Màster U. en Societat de la Informació 70.4% 98.8% 60.4% 66.0% 65.4% 73.6% 53 86 

Màster U. en Administració i govern electrònic 87.6% 98.2% 74.8% 74.8% 73.4% 80.0% 143 85 

Màster U. de la Mediterrània antiga UOC-UAB-UAH 77.8% 98.1% 89.5% 84.4% 84.7% 91.8% 124 82 

Màster U. en Turisme sostenible i TIC 79.5% 92.6% 79.3% 84.4% 74.3% 81.6% 150 70 

Màster U. en Estudis de la Xina i el Japó: món 
contemporani 81.0% 92.1% 74.5% 77.4% 68.5% 79.6% 55 62 

Màster U. en Ocupació i mercat de treball 92.3% 99.0% 81.0% 84.5% 76.8% 80.2% 100 49 

Màster U. en Enginyeria de Telecomunicació 70.1% 93.7% 83.7% 82.0% 73.5% 79.6% 49 48 
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Programa Taxa de 
rendiment 

Taxa 
d'èxit 

Satisfacció 
Global 

Satisfacció 
Consultor 

Satisfacció 
Recursos 

Satisfacció 
Avaluació 

Respostes 
Valoració 

Global 
Estudiants 

curs 

Màster U. de la Mediterrània antiga UOC-UAB 86.7% 96.8% 68.4% 68.4% 75.7% 74.3% 38 38 

Màster U. en Societat de la Informació 2015 90.6% 99.3% 88.3% 86.2% 83.1% 88.3% 60 23 

Màster U. en Psicologia, salut i qualitat de vida 96.0% 98.0% 87.5% 86.7% 81.3% 100.0% 16 13 

Màster U. en Estudis catalans 83.9% 96.3% 50.0% 75.0% 50.0% 75.0% 4 10 

 87.5% 96.6% 75.3% 75.2% 70.8% 75.7%   

Rendiment: verd >= 65%, vermell < 50%. Èxit: verd >= 90%, vermell < 50%.  
Els resultats de satisfacció són els resultats agregats de l’Enquesta d’assignatura.  
Percentatge d’estudiants que responen 'Molt satisfet(5)' i 'Satisfet(4)' en una escala de valoració d'1 a 5 - Satisfacció: verd >= 80%, vermell < 50% 
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