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1. Dades identificadores  
Actualment els Estudis de Ciències de la Salut disposen de quatre programes oficials, 
dels quals un ha iniciat el recorregut docent en el curs 2015-2016 i un altre ha començat 
el procés d’extinció. L’evolució dels estudiants en aquests programes entre 2010 i 2016 
ha estat la següent: 

Denominació Codi 
RUCT 

 
ECTS 

Curs 
d’implantació Modificació Acreditació Direcció del 

programa 

Màster universitari 
de Telemedicina  

4312433 60 2010-2011 13/02/2012 En extinció a 
partir del curs 
2016-2017  

Francesc 
Saigí Rubió 

Màster universitari 
de Nutrició i Salut 

 4312551  60 2010-2011 13/02/2012  15/12/2016 Alicia Aguilar 
Martínez 

Màster universitari 
de Treball Social 
Sanitari 

 4313846  60 2010-2011 -- En procés 
d’acreditació 

F. Xavier 
Medina Luque 

Màster universitari 
de Neuropsicologia 

 4315554  60 2015-2016 07/10/2016 En 
desplegament 

Elena Muñoz 
Marrón 

* http://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=9942 

Els estudis tenen també la Càtedra UNESCO d’Alimentació, Cultura i Desenvolupament 
com a plataforma de docència i recerca, la qual ofereix un marc idoni per a implantar la 
recerca i l’ensenyament en relació amb l’alimentació i la nutrició. 

(http://www.uoc.edu/portal/ca/universitat/catedres/catedra-unesco-alimentacio-cultura-
desenvolupament/index.html) 

 

http://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=9942
http://www.uoc.edu/portal/ca/universitat/catedres/catedra-unesco-alimentacio-cultura-desenvolupament/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/universitat/catedres/catedra-unesco-alimentacio-cultura-desenvolupament/index.html
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2. Elaboració de l’informe  
Per a la realització de l’informe ha participat tot l’equip docent i de gestió dels Estudis 
implicat en les titulacions oficials. 

• Directora dels Estudis de Ciències de la Salut: Pilar Garcia Lorda 
• Sotsdirectora dels Estudis de Ciències de la Salut: Alicia Aguilar  
• Directors de programa: Alicia Aguilar, Elena Muñoz, F. Xavier Medina i Francesc 

Saigí 
• Mànager de programa: Rosana Verde  
• Tècnica de Suport a la Direcció dels Estudis: Patrícia Noguera 
• Tècniques de Gestió Acadèmica: Mari Carmen Màrquez i Judith Cuevas 

El procediment emprat per elaborar els informes de seguiment de les titulacions i 
l’informe de centre ha constat de les fases següents: 

1. Recollida d’informació: Els responsables dels diferents processos implicats en el 
procés d’avaluació van aportar les dades i evidències necessàries per a poder 
fer l’informe per mitjà de: 

o Els informes anuals de seguiment de les titulacions; 
o Els informes de l’AQU sobre modificació i acreditació dels programes 

implicats; 
o Els informes anuals de seguiment d’universitat; 
o Els indicadors de les eines UOC. 

2. Elaboració de l’autoinforme de cada titulació: la redacció de cadascun dels tres 
autoinformes de titulació va ser responsabilitat de la Comissió de Titulació de 
cada programa. Els informes es van fer per mitjà d’un procés de reflexió i 
valoració global dels resultats de la titulació i una proposta de millora docent.  

3. Elaboració de l’informe de centre: La directora dels Estudis, la sotsdirectora de 
docència i la tècnica de Suport a la Direcció del Estudis es responsabilitzaren de 
la redacció de la memòria amb el suport de l’Àrea de Planificació i Qualitat de la 
UOC. 

4. Tot l’equip implicat fa una jornada de treball final per al debat, el consens i el 
tancament final de l’informe. 
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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 la titulació i el 
seu nombre és coherent amb el nombre de places ofertes.  

De manera general, tant el nombre de programes oficials com el nombre de matrícules 
ha anat augmentat anualment. Aquest increment en la matriculació es pot comprovar en 
els programes oficials en les taules 1 i 2. En relació amb l’increment de matrícula dels 
programes en curs, cal esmentar que s’ha iniciat el màster universitari de 
Neuropsicologia amb molt bon èxit de matrícula. 

El perfil d’ingrés d’estudiants de nova matrícula es manté estable i dins dels perfils 
esperats per a cadascun dels programes. En el cas del màster universitari de Nutrició i 
Salut, el percentatge més important (78%) correspon a titulats en Ciències de la Salut, 
tal com es recomana per a accedir al programa. Els perfils majoritaris corresponen a 
infermeria i medicina amb el 24 % i el 12,7%, respectivament.  

En el cas del màster universitari de Treball Social Sanitari, el perfil d’ingrés majoritari 
dels estudiants es correspon exactament amb el que es demana per a accedir a la 
titulació: el 98% dels estudiants matriculats prové de titulacions de treball social, i el 2% 
de l’àmbit de l’educació social. 

Per al màster universitari de Neuropsicologia la major part dels estudiants prové de les 
titulacions de Psicologia i Medicina, i només el 22% dels alumnes tenen titulacions 
diferents d’aquestes dues. No obstant això, el perfil d’accés s’ha restringit (a partir del 
2n. semestre del curs 2016-2017) a titulats en Psicologia i Medicina, per la qual cosa 
l’evolució quant als perfils d’accés quedarà modificada. Aquesta restricció es va 
incorporar amb la finalitat de millorar la qualitat del programa, adaptant-se a la regulació 
estatal de la professió de neuropsicòleg. 

El màster universitari de Telemedicina ja no admet l’accés de nous estudiants perquè 
està en procés d’extinció. S’ha començat a treballar per a fer una nova proposta per al 
curs 2018-2019 d’un màster universitari en aquesta àrea adaptat als avenços 
tecnològics i de coneixement que han revolucionat la salut pública i assistencial, més 
enllà de la telemedicina, cap a un concepte més global de salut digital. 
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1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats.  

Els Estudis de Ciències de la Salut, incloent-hi tot el personal docent propi i l’equip de 
gestió, fan una tancada semestral en què tracten de temes estretament relacionats amb 
la qualitat de l’acció docent: objectius dels programes, innovació docent, posada en 
comú de bones pràctiques entre assignatures, mecanismes d’avaluació, etc. 
Addicionalment, l’equip dels Estudis es reuneix com a mínim un cop al mes per fer el 
seguiment de les millores proposades. 

Els Estudis també disposen de les comissions de titulació de cada programa, que es 
reuneixen semestralment per fer el seguiment i la implantació de les millores 
requerides.  

D’altra banda, les comissions d’estudis duen a terme trobades anuals amb els 
estudiants i permeten informar del sistema de qualitat, els resultats i obtenir el retorn 
dels alumnes. Els Estudis també disposem dels espais virtuals de les comissions 
d’estudis, en les quals els estudiants poden fer comentaris, aportacions i propostes per 
a la millora dels programes. 

Cada programa, per la seva banda, a més fa reunions periòdiques entre els professors 
implicats en el programa i l’equip de professors col·laboradors i tutors, i disposa de 
sales virtuals per a la comunicació entre ells en qualsevol moment i com a mitjà per a 
compartir informació interessant per a l’acció docent. 

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. 

La UOC i els Estudis de Ciències de la Salut disposen de diferents mecanismes per a 
garantir l’accés a una informació veraç, completa i actualitzada sobre les 
característiques de les titulacions que imparteix, el seu desenvolupament operatiu i els 
seus resultats. 

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

La informació pública de cada titulació impartida pels Estudis de Ciències de la Salut 
(màsters universitaris de Treball Social Sanitari, Nutrició i Salut, Neuropsicologia i 
Telemedicina) 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.  
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Aquesta informació es revisa i actualitza regularment abans del començament de cada 
semestre. Des de les direccions de programa es valida la informació publicada i s’hi fan 
les modificacions pertinents. 

Des del portal UOC es pot accedir a la informació de cada titulació. El 74,8% dels 
estudiants d’incorporació consideren adequada o molt adequada aquesta informació 
(dades de març-juliol del 2016). Tot i així, els estudis de Ciències de la Salut disposen 
d’un web propi amb tota la informació rellevant, tant dels programes acadèmics, com 
del cos de docents, de les activitats científiques i de les notícies interessants. Al llarg 
d’aquest any, des dels Estudis s’ha actualitzat la informació sobre el professorat i s’ha 
redissenyat la informació sobre línies de recerca i centres i entitats col·laboradores per 
a fer la informació més accessible i fàcil. També s’ha inclòs darrerament un aparador de 
treballs finals de màster, en el qual s’exposen els treballs de més qualitat.  

Les assignatures de Treball final de màster i Pràctiques també ofereixen tota aquesta 
informació i, a més a més, en el cas del TFM s’inclou informació sobre les línies 
temàtiques i per a les pràctiques, accedint a la Secretaria del campus virtual, tenen 
informació ampliada sobre les modalitats, l’ oferta semestral i el procés de sol·licitud 
dels centres externs. Amb l’objectiu de fer més àgil l’oferta de pràctiques i que les 
empreses s’ofereixin com a centres de pràctiques per als estudiants, és prevista la 
posada en marxa d’una nova eina que permetrà la gestió de les sol·licituds i ofertes de 
pràctiques més àgil i l’accés directe a les empreses que acullen estudiants. 

2.2. La institució publica informació sobre els resultats acadèmics i de 
satisfacció. 

En el portal de la Universitat, a l’espai Qualitat es pot trobar la informació relativa a la 
qualitat de les titulacions. Es troba a l’apartat La Universitat i es mostren una sèrie 
d’indicadors, com, per exemple, els resultats acadèmics i la satisfacció de les titulacions 
que s’ofereixen. Els resultats que es mostren responen als indicadors compromesos en 
el contracte programa i en la memòria de verificació de cada titulació. També es 
disposa dels documents vinculats al cicle de vida de cada titulació (el Registre 
d’Universitats, Centres i Títols, RUCT; la memòria verificada; les modificacions 
posteriors; els informes de seguiment, i els resultats dels processos d’acreditació).  

Tanmateix, els estudis fan la difusió dels indicadors per mitjà de les comissions 
d’estudis, i els estudiants poden ampliar la informació relativa a la seva titulació i, en 
concret, a les assignatures que han cursat. Els informes de seguiment de titulació estan 
disponibles a l’espai Qualitat. 

A més, de la informació exhaustiva disponible en els apartats que s’han descrit, els 
Estudis de Ciències de la Salut han desenvolupat canals específics i complementaris 
per informar i comunicar les seves activitats als diferents grups d’interès. Així, es 
disposa d’una secció de novetats dins del web, de xarxes socials (Twitter, Facebook i 
Instagram) per als diferents programes de Ciències de la Salut i d’un blog específic per 
al màster universitari de Treball Social Sanitari (https://trabajosocialsanitario.blogs.uoc.edu/) 

A més a més, i per tal de fer més accessible la informació des de la web del programa, es 
disposa d’un resum gràfic dels principals indicadors i l’evolució de la titulació (perfil d’ingrés, 
satisfacció global, rendiment general i per assignatures i evolució en el nombre de matrícules 
(per exemple,http://estudis.uoc.edu/documents/12253/1463709/Presentacio_DadesCAT_MUTSS.pdf)  

https://trabajosocialsanitario.blogs.uoc.edu/
http://estudis.uoc.edu/documents/12253/1463709/Presentacio_DadesCAT_MUTSS.pdf
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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 idioma 
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. 

Des dels Estudis de Ciències de la salut, es considera la informació pública adequada i 
suficient per als alumnes i altres grups d’interès. Tanmateix, es continuarà treballant per 
a mantenir l’accesibilitat i una actualització adequada de la informació relativa als 
Estudis.   

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. 

L’SGIQ recull els processos relacionats amb el Disseny del programa, el Desplegament 
del programa, revisió i millora i el Procés d’acreditació de titulacions oficials. La 
Comissió de Titulació és la responsable del disseny, el seguiment i l’acreditació de les 
titulacions. En tot moment rep el suport dels equips de gestió dels estudis i de les àrees 
vinculades a aquests processos.  

Es disposa de guies per a cada procés, en les quals es descriuen amb detall els 
procediments que cal seguir i en què figuren els criteris i les orientacions per a 
cadascun dels apartats. També es proporcionen plantilles per facilitar al màxim la feina 
de la Comissió de Titulació. 

Tota la documentació associada a aquests processos es revisa anualment des de l’Àrea 
de Planificació i Qualitat per a anar-los adaptant i millorant i assegurar la implantació 
correcta i l’eficàcia dels processos dissenyats. 

Els documents de verificació, seguiment i acreditació de cada titulació són públics per 
mitjà del portal de Qualitat de la UOC. 

Des dels Estudis es valora com a adequat el procés i el suport rebut en el disseny, 
l’aprovació i el seguiment de les noves titulacions. Internament, la informació disponible 
es revisa semestralment en les reunions periòdiques de les comissions de cada titulació 
per a fer el seguiment i la implantació de les millores que es requereixen. Fruit d’aquest 
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seguiment, per exemple, la Comissió de Titulació del màster universitari de 
Neuropsicologia va decidir introduir millores en el desplegament d’algunes assignatures 
i restringir-ne el perfil d’accés, per tal de maximitzar la qualitat del programa (Modifica, 
31 de maig de 2016). Aquesta informació i les propostes de seguiment també es 
comparteixen a les reunions semestrals dels Estudis, per a tenir una visió de conjunt del 
funcionament i propostes d’actuació. 

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. 

Des dels Estudis es valoren com a adequats els mecanismes que permeten avaluar la 
qualitat dels programes a partir de dades objectives i recollides sistemàticament. Aquest 
mecanisme permet identificar els punts de millora i establir plans d’acció adequats. El 
procés establert permet, també, comprovar l’evolució dels diferents indicadors al llarg 
del temps i avaluar si els plans d’acció proposats en el passat s’han implantat 
adequadament i si aquesta implantació ha estat positiva. 

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 tots 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. De vegades és una mica difícil accedir a la informació que 
resulta de les enquestes, per les dimensions d’anàlisi que es necessiten, ja que en 
alguns aspectes determinats requereixen un nivell de manualitat elevat en l’elaboració 
dels informes per a donar resposta a totes les necessitats. Seria molt interessant poder 
disposar d’informes de resultats d’enquestes desagregades per titulació en tots els 
qüestionaris de la Universitat i poder incloure la variable programa a les enquestes que 
ara recullen informació per estudis o per Universitat. 

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. 

La Universitat disposa de mecanismes, eines i personal amb la missió de recollir la 
satisfacció dels diferents grups d’interès, tal com recull l’MSGIQ en el procés Anàlisi i 
utilització dels resultats de satisfacció (P28_D6_RES_satisfac_v.1). S’elaboren diferents 
informes per a cadascuna de les enquestes i es posen a disposició dels responsables 
acadèmics (direcció del 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). 
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Un altre instrument que incideix en la qualitat dels programes són les sessions anuals 
que es duen a terme amb els estudiants-representants dels Estudis de Ciències de la 
Salut. Aquestes sessions permeten donar informació sobre el sistema de qualitat i els 
resultats i, alhora, obtenir retorn (feedback) dels alumnes. Es disposa també d’espais 
virtuals on tots els estudiants poden fer comentaris, aportacions, propostes per a la 
millora dels programes. 

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 la finalització dels primers processos d’acreditació, es despleguen finalment 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 es finalitzarà l’actualització de l’MSGIQ, que 
serà aprovat pel Consell de Direcció. 

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. 

L’equip docent a la UOC està format pel professorat propi i el professorat col·laborador. 
El professorat propi és el responsable de garantir que l’equip de col·laboradors docents 
responsables de l’atenció a l’estudiant disposi de l’experiència docent, professional i 
investigadora requerida per tal de garantir l’assoliment de les competències. El 
professor col·laborador és un expert que fa la seva activitat principal relacionada amb 
l’àrea de coneixement de l’assignatura, amb l’objectiu que pugui oferir una col·laboració de 
qualitat a temps parcial. 

Completen els Estudis de Ciències de la Salut el personal de gestió, que està integrat 
per una tècnica de Suport a la Direcció dels Estudis, un mànager de programa i un total 
de dues tècniques de Gestió Acadèmica, que tenen com a objectiu donar suport, des de 
les seves diferents funcions, a totes les tasques de docència, recerca i difusió que es 
duen a terme en el si dels estudis, alhora que interaccionen amb les àrees i els serveis 
de gestió que, de manera centralitzada, hi ha en aquesta universitat. 

Més informació dels Estudis a:  

http://www.uoc.edu/portal/ca/estudis_arees/ciencies-salut/index.html 

http://www.uoc.edu/portal/ca/estudis_arees/ciencies-salut/index.html
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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. 

Els Estudis de Ciències de la salut tenen un total de 15 professors propis, el 86% dels 
quals ha assolit el grau de doctor, i un total de 104 professors col·laboradors 
responsables de l’atenció docent de les assignatures dels programes oficials dels 
Estudis. 

La qualificació acadèmica i l’experiència docent, investigadora i professional dels 
professors propis vinculats als Estudis de Ciències de la Salut es considera adequada. 
El percentatge de doctors dins els Estudis (86%) és molt elevat, i en aquests moments 
el 53% disposa d’acreditació. Cal esmentar, en aquest sentit, que alguns d’ells estan en 
procés de demanar l’acreditació per agències externes, per la qual cosa aquest 
percentatge s’incrementarà en el futur. D’altra banda, cal remarcar que un nombre 
rellevant de professors incorporats als Estudis no tenen una llarga carrera a la 
universitat, sinó que responen a un perfil professional o amb activitat clínica molt 
rellevant; això és particularment important en àrees de ciències de la salut que estan 
íntimament lligades a la pràctica assistencial. En qualsevol cas, des dels estudis es 
promourà la presentació del professorat a les convocatòries pertinents d’avaluació 
externa de les agències de qualitat. 

Per tal de garantir el desplegament adequat de les titulacions i desenvolupar l’acció 
docent, es disposa, a més, d’un equip de col·laboradors docents, les línies d’expertesa 
dels quals i les seves especialitats es poden consultar a partir de la informació de la 
taula següent i de la informació pública al web dels Estudis: 

 Programa  Professors 
col·laboradors 

Especialitat i línies  
de recerca 

Màster universitari de Nutrició i 
Salut 

38 http://estudis.uoc.edu/ca/masters-
universitaris/nutricio-salut/professorat 

Màster universitari de 
Neuropsicologia 

21 http://estudis.uoc.edu/ca/masters-
universitaris/neuropsicologia/professorat 

Màster universitari de Treball 
Social Sanitari 

25 http://estudis.uoc.edu/ca/masters-
universitaris/treball-social-
sanitari/professorat 

Màster universitari de 
Telemedicina 

20 http://estudis.uoc.edu/ca/masters-
postgraus-especialitzacions/diploma-
postgrau/ciencies-salut/aplicacio-tic-
practica-clinica/professorat 

La satisfacció dels estudiants amb l’acció docent és elevada, la qual se situa en valors 
que oscil·len entre el 73% i el 89% en els diferents programes de Ciències de la Salut. 
Segons dades del semestre passat (març-juliol del 2016) els professors col·laboradors 
dels Estudis de Ciències de la Salut reben valoracions molt positives, tant pel que fa al 
domini de la matèria (85%), com a la planificació d’aquesta (76%), la claredat en la 
transmissió de continguts (73%) i la provisió de respostes en un termini adequat (79%). 
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4.2. El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per a 
desenvolupar les seves funcions i atendre els estudiants. 

L’activitat acadèmica del professorat (incloent-hi l’activitat docent, de recerca, 
d’innovació i de transferència i difusió del coneixement) es valora semestralment per a 
assegurar l’acompliment de la càrrega acadèmica de la Universitat i el dimensionament 
correcte dels equips. La direcció dels Estudis avalua aquesta informació i s’estableix la 
dedicació acadèmica de cada professor per a cada semestre, d’acord amb els resultats 
assolits en els processos anuals d’avaluació, i segons les necessitats i càrregues 
docents anuals de cada estudi, incloent-hi titulacions oficials i pròpies. Fruit d’aquesta 
anàlisi i en un context d’increment de matrícules i obertura de nous programes, des de 
la direcció dels Estudis es valora la necessitat d’incorporar més professorat propi.  

La necessitat de professorat col·laborador es determina cada semestre segons el 
nombre d’estudiants matriculats, però també fruit de l’anàlisi que es fa semestralment 
dels indicadors de satisfacció de l’acció de docent, tal com es mostra en els informes de 
seguiment. La selecció de professorat col·laborador s’obre, en cas necessari, mitjançant 
una convocatòria oberta i pública abans del començament de cada semestre. En el 
procés de selecció es prioritzen les candidatures amb una experiència demostrada en el 
món professional de referència o en l’especialització acadèmica i investigadora en 
l’àmbit de cada assignatura. Això permet tenir un equip de col·laboradors equilibrat i 
contextualitzat, adaptat a la realitat acadèmica i professional de cada àrea.  

L’elevat increment de matrícula en els diferents programes dels Estudis ha fet necessari 
augmentar el nombre de professors col·laboradors i, per tant, les tasques de 
coordinació i d’acció docent del professorat. En aquest darrer any s’ha produït la 
incorporació de 3 nous professors a la plantilla pròpia. Aquest increment ha permès 
donar una resposta adequada a l’atenció docent de les diferents assignatures. Amb tot, 
tal com s’esmentava anteriorment, en el futur caldria reforçar la plantilla amb noves 
incorporacions per a garantir el manteniment de la qualitat de les titulacions, i també per 
a poder fer créixer l’oferta formativa de programes.  

Els estudiants consideren adequada la labor dels seus docents, ja que la majoria de les 
assignatures dels programes tenen valors de satisfacció global mitjana-alta respecte a 
la tasca dels docents (tal com s’ha indicat a l’apartat 4.1). Les valoracions positives en 
els diferents aspectes relacionats amb la seva actuació a l’aula evidencien la bona 
capacitació i dedicació de l’equip docent del programa. 

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

Per a la incorporació de professorat propi es disposa d’un pla d’acollida que l’orienta en 
la metodologia docent i de recerca, les funcions del personal acadèmic, la missió, els 
valors i el disseny organitzatiu de la institució. L’eLearn Center de la UOC, té una 
vocació clarament orientada al servei al professorat, al qual ofereix, entre d’altres, 
assessorament per a l’anàlisi i redisseny d’assignatures o programes, organització de 
sessions temàtiques, exploració i selecció de recursos d’aprenentatge, un laboratori 
d’experimentació per a fer proves pilots en entorns reals i dades i recursos específics 
per a la millora del disseny metodològic i la pràctica docent. Aquest servei s’ofereix al 
professorat nou i al professorat amb experiència que vol reorientar i millorar les 
assignatures i el programa. 



    
 
 
 

    
         
Informe de seguiment dels Estudis de Ciències de la Salut  20/12/2016  pàg. 14 
  

De manera general, el professorat està subscrit a l’espai de Pràctica docent —un fòrum 
on es poden trobar informacions i recursos, oferta de tallers generals de la UOC i 
l’eLearn Center, i discussions sobre aspectes concrets de la docència. Tanmateix, en 
l’espai de comunicació interna IntraUOC, el professorat disposa de la informació, els 
recursos i les guies que permeten el desenvolupament de la seva qualitat docent i 
investigadora, així com un acompanyament en el procés d’avaluació. D’altra banda, en 
les reunions mensuals que duen a terme els Estudis de Ciències de la Salut, sempre es 
reserva un espai específic dedicat a l’acció docent i la innovació, amb la presentació 
d’eines o metodologies. 

A més es disposa d’espais de suport destinats a proporcionar informació, eines i 
recursos per al desenvolupament de la seva activitat docent. Des de suport a la 
docència s’impulsen accions de formació contínua i actualitzada sobre tots els aspectes 
que els són necessaris i útils per a desenvolupar la docència. 

Biennalment s’organitza una Jornada Institucional de Docents, adreçada al professorat 
permanent i el personal docent col·laborador en actiu de la UOC, en la qual participa un 
miler de persones. La Jornada està estructurada en tallers amb temes vinculats a 
l’abandonament, el retorn (feedback), les competències transversals, les eines docents, 
l’expressió escrita, etc.; una sessió plenària conduïda pel rector i pel vicerector; i 
sessions per Estudis, en què s’exposa l’activitat dels Estudis, i també les prioritats 
estratègiques actuals i futures. Específicament per als Estudis de Ciències de la Salut, 
durant la darrera Jornada Institucional de Docents es va fer una sessió de bones 
pràctiques en la qual es van compartir i discutir alguns elements d’interès amb vista a la 
docència i s’ha animat a participar activament en els cursos d’actualització, que són 
propostes formatives gratuïtes d’un mes de durada, adreçades als professors 
col·laboradors i tutors de la UOC. S’ofereixen cursos en diversos àmbits: metodològic, 
comunicació en entorns educatius virtuals, gestió de la informació, web 2.0, etc.  

D’una manera específica, cal destacar que en alguns programes, com el màster 
univesitari de Treball Social Sanitari, s’organitza anualment una trobada amb el 
professorat col·laborador, els alumnes i els graduats, en la qual es fan xerrades 
específiques i s’intercanvia informació.  

Per tal d’incrementar la participació i promoure les accions de formació contínua per als 
professors col·laboradores, des dels Estudis s’han elaborat continguts de millora docent 
i s’han posat a disposició de tots els professors col·laboradors per mitjà dels directors 
de programa. Més del 40% dels col·laboradors també han participat en la Jornada de 
Bones Pràctiques Docents organitzada pels Estudis o han fet algun curs de 
desenvolupament docent. 

  

http://www.uoc.edu/portal/es/symposia/jornada_pdc2015/info/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. 

Els Estudis disposen de 7 tutors i tutores per a donar suport acadèmic i administratiu als 
estudiants dels diferents programes. La satisfacció amb la seva tasca és bona (62-
74,6%), especialment pel que fa a la claredat i al termini de la resposta. Tot i així, en 
alguns programes, com ara els màsters de Nutrició i Salut o de Neuropsicologia, l’elevat 
accés d’estudiants nous o les modificacions introduïdes en el pla d’estudis han 
comportat una certa disminució en les valoracions respecte a altres anys, o una 
valoració millorable en alguns aspectes, i per tant durant l’any acadèmic entrant 
s’incorporaran 3 persones més a funció tutorial per tal de donar una resposta adequada 
i de qualitat, com s’ha fet fins ara. 

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

La satisfacció amb els recursos d’aprenentatge és bona i conforme o superior a la 
mitjana dels programes de màster de la Universitat (70,8%). Semestralment es revisen 
els materials incorporant fonts d’informació externes i articles científics que permetin 
mantenir el coneixement al dia, en un àmbit de coneixement en el qual cal actualitzar de 
manera ràpida la informació. 

Les assignatures que han presentat valors de satisfacció amb els recursos més 
allunyats de la mitjana de cada programa tindran un seguiment més acurat i és prevista 
la revisió i/o elaboració de nous mòduls docents i la incorporació de material 
audiovisual. En el pla de millora de cada una de les titulacions s’especifiquen de 
manera concreta les assignatures directament afectades (vegeu el document annex Pla 
de millora). 
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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. 

Els valors obtinguts en els diferents indicadors de qualitat dels programes formatius es 
consideren positius i són públics, i molts accessibles, des del web del programa i des de 
l’espai web Qualitat de la UOC 

http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/documentacio/Resultats_Satisfaccio.pdf 

[http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/resultats/index.html] 

Les taxes de rendiment i èxit dels programes de Ciències de la Salut són altes i en tots 
els casos superiors al 80% i per sobre del que s’indica a les memòries de verificació. En 
aquest sentit, pensem que la varietat en el tipus i el format de les activitats d’avaluació 
contribueix a fer-ne el seguiment i, per tant, a finalitzar amb èxit les assignatures. El 
seguiment continu dels tutors i professors col·laboradors juntament amb la valoració 
personalitzada de les activitats creiem que pot influir positivament en les bones taxes de 
rendiment i èxit dels programes. 

En els tres programes oficials que hem revisat, la satisfacció dels estudiants respecte a 
la titulació és bona, amb valors de satisfacció conformes a la mitjana de la UOC o 
superiors (entre el 73% i el 84,8%). La satisfacció relativa a les pràctiques, els tutors i 
els centres on es porten a terme, també és elevada en els programes que actualment 
disposen de l’assignatura desplegada (80% d’estudiants satisfets o molt satisfets per al 
màster universitari de Treball Social Sanitari i 75% per al de Nutrició i Salut). Per la seva 
banda, també és molt alta la satisfacció dels tutors del centre pel que fa a l’activitat dels 
estudiants i les seves capacitats, ja que en el 90% dels casos consideren satisfactòria o 
molt satisfactòria l’adequació dels coneixements dels estudiants i la integració en les 
tasques del centre. Creiem que la combinació de pràctiques presencials amb 
l’existència de pràctiques virtuals a partir de casos simulats amb la participació 
d’institucions col·laboradores dels Estudis contribueix a oferir unes pràctiques de 
qualitat, alhora que són compaginables amb l’activitat laboral habitual de molts dels 
nostres estudiants. 

Tot i els bons resultats de satisfacció, creiem que és necessari millorar les eines de 
gestió de les pràctiques per tal de poder actuar d’una manera més àgil a l’hora d’establir 
convenis, assignar de places i mantenir una relació més fluida amb les empreses i les 
institucions, i ho proposem com a àrea de millora transversal a la Universitat. 

Per tal de garantir l’assoliment dels objectius del programa i l’adquisició de 
competències per part dels estudiants, l’equip docent es reuneix semestralment per fer 

http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/documentacio/Resultats_Satisfaccio.pdf
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/resultats/index.html
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l’anàlisi dels resultats de les assignatures i la revisió dels plans docents i de les proves 
d’avaluació.  

Es revisen semestralment els recursos docents i la tipologia d’activitats d’avaluació de 
les assignatures per tal de garantir que siguin apropiades per a assolir les competències 
del programa. La satisfacció amb els recursos d’ensenyament-aprenentatge i amb el 
model d’avaluació per part dels estudiants en els màsters universitaris de Nutrició i 
Salut i de Neuropsicologia se situa prop de la mitjana de la UOC, i en el cas del màster 
universitari de Treball Social Sanitari, clarament per sobre (més del 80%). Les possibles 
accions per a millorar les assignatures en què la satisfacció amb els materials i els 
recursos d’aprenentatge és inferior a la mitjana es detallen en el pla de millora (vegeu el 
document Pla de millora). 

Les taxes de graduació (11,9% de mitjana de graduació en 1 any) i d’abandonament 
(20,4%) dels programes que en disposen són bones i conformes o lleugerament més 
positives que la mitjana dels màsters universitaris de la Universitat (9,6% i 20,6%). 
S’observa en el darrer any un increment en la graduació en un any, que caldrà 
comprovar si és un fet puntual o continua aquesta tendència. 

En el marc del procés de millora contínua, es treballa per a identificar i promoure bones 
pràctiques, com ara: 

• La realització d’activitats vinculades als programes amb intenció de complementar i 
enriquir la formació acadèmica amb seminaris i jornades específiques amb experts, 
que permeten un contacte més intens amb el món professional corresponent (per 
exemple, la Jornada de Treball Social Sanitari o jornades sobre la regulació de la 
professió de neuropsicòleg al llarg del territori). 

• La difusió de projectes o iniciatives nascudes en el si dels programes, com ara 
buscar la màxima visibilitat i difusió dels TFM, sigui mitjançant la presentació a 
congressos, o mitjançant la publicació en les revistes dels àmbits docents respectius, 
en llibres o blogs. 

• La política de convenis i col·laboracions amb entitats rellevants i centres de 
pràctiques que permet la implantació de pràctiques adequades, de qualitat i 
connectades al món professional corresponent. L’oferta de places de pràctiques s’ha 
incrementat, però encara es pot millorar la gestió administrativa de les places ja 
existents i donar més visibilitat d’aquesta oferta als diferents actors implicats. 

A continuació es presenta un resum de la valoració de cadascun dels programes: 

Valoració de les titulacions 
Màster universitari de Nutrició i Salut 
El nombre d’estudiants del programa ha seguit la seva evolució a l’alça, especialment 
en aquest darrer any, fruit de l’accés de nous estudiants (més del 50% d’increment de 
nous estudiants), relacionat, entre altres possibles motius, amb una disminució del preu 
per a l’entorn castellà. 
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El perfil d’accés recomanat coincideix amb el perfil que s’indica en la memòria de 
verificació del programa i en aquest any l’accés d’estudiants amb titulacions de la 
branca de Salut o de branques afins ha estat superior a altres edicions, d’acord amb les 
recomanacions del CAE en l’informe d’acreditació. 

Les taxes d’èxit i rendiment de les assignatures són molt positives i continuen amb la 
tendència mostrada per la titulació en altres anys. La satisfacció amb les assignatures 
del programa és elevada per a quasi totes, excepte per a l’assignatura Futur de 
l’alimentació, que té uns valors més baixos que la mitjana. S’han fet alguns canvis en el 
professorat i els materials per tal de millorar-ne els resultats. 

En la mateixa línia, les taxes d’abandonament i graduació també són adequades i 
s’observa un percentatge lleugerament superior de graduats en un any. 

Tot i així, s’observa de manera general una petita disminució en la satisfacció d’alguns 
aspectes del programa (coordinació, tutoria, assignació de treballs finals…), que 
podrien estar relacionats amb el ràpid increment en el nombre d’estudiants i que ens 
acosten als valors mitjans de programes de la Universitat amb un nombre d’estudiants 
elevat. Per tal de poder corregir els possibles desajustos derivats del ràpid creixement, 
és prevista la incorporació de professorat nou, una nova tutora i més professors 
col·laboradors per a donar-hi una resposta adequada. Pel que fa als tràmits de gestió i 
assignació de les pràctiques i dels TFM, és prevista la implantació d’una nova eina i 
s’agilitzarà l’assignació de temes i directors dels treballs finals. Es treballarà, també, per 
a donar més visibilitat al caràcter pràctic dels TFM. Els resultats seran visibles i es 
podran analitzar en el pròxim informe de seguiment. 

Màster universitari de Neuropsicologia 
En el primer curs acadèmic d’implantació del màster, el nombre d‘estudiats ha estat de 
276, superant l’estimació de 200 nous estudiants que constava en la memòria de 
verificació. Encara que no és possible establir l’evolució dels nous matriculats, atès que 
el 2015-2016 és el primer curs acadèmic en el qual s’ha ofert el màster, el nombre 
elevat de matriculats que hi ha hagut el primer any del màster ofereix un bon pronòstic 
de nous estudiants per als pròxims cursos. Pel mateix motiu, tampoc és possible 
analitzar les taxes de graduats ni d’abandonaments per cursos acadèmics. 

L’equip docent del màster està constituït per un equip de professors molt motivat amb 
un nivell de qualificació acadèmica molt elevat i un perfil professional suficientment 
especialitzat per a garantir la qualitat de l’activitat docent (50% de doctors i 50% 
d’acreditats per l’AQU i per l’ANECA com a professors titulars). D’altra banda, l’equip de 
professorat col·laborador també té una motivació i una capacitat docent i professional 
altes, la qual cosa possibilita la translació de l’experiència clínica a la docència. Si 
l’increment del nombre de matrícules augmenta en futurs cursos, tal com sembla que 
mostren les dades, és previst el reforçament de l’equip docent amb la incorporació de 
nou professorat col·laborador expert. 

Quant al perfil d’accés, la major part dels estudiants provenen de les titulacions de 
Psicologia i Medicina, i només un 22% dels alumnes tenen titulacions diferents 
d’aquestes dues. Com que a partir del segon semestre del curs 2016 el perfil d’accés 
s’ha limitat a titulats en Psicologia i Medicina, l’evolució quant als perfils ha de ser 
exclusiva per a aquestes dues titulacions. La satisfacció global amb les assignatures, 
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l’acció docent, els recursos i el model d’avaluació és mitjana-alta (valors entre el 75% i 
el 100%), tot i que en un parell d’assignatures ens trobem amb una satisfacció baixa 
amb relació als recursos i l’acció docent, i s’han pres mesures específiques per a 
revertir-ho. Encara no tenim informació sobre la satisfacció del treball final ni de les 
pràctiques, atès que aquestes dues assignatures s’han pogut cursar per primera 
vegada, però s’ha treballat intensament en la qualitat d’aquestes dues assignatures que 
considerem fonamentals per a la formació adequada dels estudiants, tal com ha quedat 
reflectit en altres apartats d’aquest informe. 

Pel que fa a la tutoria, els estudiants valoren positivament tant la claredat de les 
respostes, com la rapidesa dels tutors a respondre. La satisfacció amb l’assessorament 
a l’hora de fer la matrícula és una mica més baixa, probablement a causa de les 
modificacions que s’han fet en el pla d’estudis. Per tal de millorar aquestes dades, es 
portaran a terme reunions de coordinació més freqüents entre els tutors i la direcció del 
programa. A més, s’incorporaran a l’equip de tutoria almenys dues persones més. 

Màster universitari de Treball Social Sanitari 
El nombre d’estudiants del programa ha seguit una evolució clarament a l’alça des del 
començament. La flexibilitat del model pedagògic i organitzatiu de la Universitat ha 
permès adaptar-se progressivament a aquest volum d’estudiants sense perjudicar-ne la 
qualitat. 

El professorat propi del màster està constituït per un 100% de doctors, el 56% 
acreditats, amb 6 trams de recerca i 6 trams de docència. En el cas del professorat 
col·laborador, respon a un perfil especialitzat en el treball social sanitari i altament 
vinculat al món professional (el 69% té un títol de postgrau o superior i el 34% és 
doctor). 

El perfil d’ingrés majoritari dels estudiants correspon exactament amb el que es demana 
per a accedir a la titulació: el 98% dels estudiants matriculats prové de titulacions de 
treball social, i el 3% de l’àmbit de l’educació social. 

Els indicadors de resultats i de satisfacció amb el programa mostren que la titulació té 
una evolució satisfactòria. La satisfacció mitjana amb les assignatures, l’acció docent, la 
tutoria, els recursos i el model d’avaluació és mitjana-alta (valors entre el 75% i el 
100%), tot i que en quatre assignatures s’hi ha detectat, en aquesta edició, una petita 
disminució en les satisfaccions generals. Entre les causes possibles, apuntem, d’una 
banda, que el nombre d’alumnes ha augmentat significativament amb relació al curs 
anterior, i la introducció d’una nova estructura d’aula que, com a nova eina, sempre 
requereix un quant temps addicional per a habituar-s’hi, tant els docents com els 
estudiants, especialment els que havien començat amb una altra modalitat d’aula. Tot i 
així, cal destacar que les dades de satisfacció global en relació amb el programa són 
gairebé més altes que mai, 82,8%, afegint a això el fet que, com hem dit, en aquesta 
edició ha augmentat significativament el nombre d’alumnes, i també el nombre de 
respostes a l’enquesta. Igualment, les mitjanes referents a les taxes de satisfacció amb 
els professorat, amb els recursos i amb l’avaluació són en tots els casos superiors al 
80%. 

D’altra banda, les millores que s’havien de dur a terme seguint les propostes per a 
elevar la qualitat acadèmica del programa en els punts en què es va considerar 
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necessari i la millora de la satisfacció amb el programa, coses que es van indicar en 
l’informe anterior, s’han assolit. Molt especialment, la satisfacció amb la tutora, que, 
desprès d’haver treballat amb la direcció del programa diversos aspectes de la seva 
tasca d’atenció, ha augmentat considerablement. 

En el cas del treball final de màster i de les pràctiques, la satisfacció ha minvat 
relativament, la qual cosa podria tenir a veure amb aspectes administratius relacionats 
amb la gestió del conveni, que, de manera puntual, n’han afectat l’operativitat. S’hi està 
treballant globalment per a solucionar-ho, a més a més de continuar treballant per a 
augmentar l’oferta de centres externs on es puguin fer les pràctiques presencials. 

Les taxes de graduació i d’abandonament són bones i en consonància amb les taxes de 
rendiment i èxit de les assignatures. En aquests resultats creiem que intervenen factors 
com el seguiment alt de l’avaluació contínua o la tasca de la tutora per a evitar 
l’abandonament i per a orientar respecte del nombre d’assignatures que cal escollir 
segons la dedicació i les necessitats de l’estudiant. 

Tot i que, d’una manera general, considerem que el programa es porta a terme d’una 
manera satisfactòria, tot l’equip docent i la direcció del programa continuarà treballant 
per introduir-hi innovacions i millores amb la finalitat d’elevar-ne la qualitat acadèmica i 
el grau de satisfacció. 
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4. Pla de millora 
Seguiment de les accions de millora dels cursos anteriors  

ISC Curs Acció proposada Resultat 

2015-
2016 

Incrementar el percentatge de satisfacció de 3 assignatures del màster 
universitari de Telemedicina (Aplicació de les TIC en la pràctica mèdica en 
els serveis de salut, Bases per a la integració de les TIC en els serveis de 
salut i Programes d’aplicació de la telemedicina en l’entorn de la salut), 2 
assignatures del màster universitari de Nutrició i Salut (Tecnologia, control i 
seguretat alimentària, Alimentació col·lectiva i El futur de l’alimentació) i 2 
assignatures del màster universitari de Treball Social Sanitari (Disseny de 
programes i recursos de suport i Mètodes i tècniques en el TSS), 
mitjançant les accions següents: 

• Revisar proves d’avaluació contínua. 

• Incrementar el retorn (feedback) a l’estudiant. 

• Revisar els recursos d’aprenentatge de l’aula. 

S’han millorat els nivells de satisfacció plantejats en l’informe anterior quant 
a les assignatures Aplicació de les TIC en la pràctica mèdica en els serveis 
de salut i Bases per a la integració de les TIC en els serveis de salut, 
especialment pel que fa als recursos, que passen de valors de satisfacció 
d’entre el 20% i el 40% a valors pròxims al 60%. A l’assignatura Programes 
d’aplicació de la telemedicina en l’entorn de la salut la millora en la 
satisfacció encara és parcial. Caldrà continuar treballant per tal de consolidar 
les tendències de millora. La satisfacció de les assignatures Tecnologia, 
control i seguretat alimentària i Alimentació col·lectiva se situa en valors per 
sobre del 70% en totes dues, l’assignatura El futur de l’alimentació també ha 
mostrat increment en la valoració (ha arribat al 54% d’alumnes satisfets), tot i 
que considerem que encara té un marge de millora i, per tant, es proposen 
noves accions de millora per a aquest any. 

En el màster universitari de Treball Social Sanitari, les assignatures Disseny 
de programes i recursos de suport i Mètodes i tècniques en el treball social 

sanitari han millorat considerablement, superant novament el 80% de 
satisfacció en tots dos casos.  

2015-
2016 

Millorar la satisfacció dels estudiants amb l’acció tutorial en el màster 
universitari de Treball Social Sanitari per mitjà d’accions de formació de la 
tutora i de revisió i retorn (feedback) de la seva activitat. 

La nota mitjana de satisfacció amb l’acció de la tutora ha pujat del 46,4% a al 
78,3% i se situa per sobre de la mitjana. 

2015-
2016 

Millorar les taxes de graduats i les d’abandonament del programa de 
Telemedicina. 

Es van fer enquestes específiques i es va fer un pla intensiu de tutorització, 

i s’observa una millora en la percepció de l’acció tutorial per part dels 
graduats. Es continuarà seguint l’evolució dels estudiants que encara estan 
al programa. 
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ISC Curs Acció proposada Resultat 

2015-
2016 

Adaptar el programa formatiu del màster universitari de Telemedicina als 
avenços tecnològics recents que han revolucionat la pràctica clínica i 
assistencial, incorporant-hi la visió global de la salut digital més enllà de la 
telemedicina. 

Es va proposar una anàlisi profunda del programa per tal de redissenyar 
assignatures i modificar continguts. Fruit d’aquesta anàlisi, que va incloure 
entrevistes amb experts en el camp, es va decidir la redefinició d’un nou 
programa d’abast més ampli, per la qual cosa es va decidir l’extinció de 
l’actual. 

2016 Mantenir i incrementar els nivells de satisfacció amb l’acció docent a tots 
els programes per mitjà de les accions següents: 

• Definir la figura d’un coordinador docent per tal de garantir uns 
nivells de qualitat homogenis en les diferents titulacions i 
programes dels Estudis. 

• Dur a terme la Jornada de Bones Pràctiques Docents entre els 
col·laboradors docents. 

• Fer el seguiment específic de la participació dels col·laboradors 
docents en activitats formatives de la UOC. 

• Enviar de manera sistemàtica i semestral les enquestes de 
satisfacció als col·laboradors docents. 

Anomenament d’una sotsdirecció docent encarregada de la coordinació 
entre titulacions. 

Un nombre rellevant de professors col·laboradors va participar en la Jornada 
de Bones Pràctiques Docents organitzada pels Estudis i/o van participar en 
cursos de desenvolupament docent.  

Les enquestes s’envien i es comenten amb els professors col·laboradors 
docents de manera sistemàtica. 

2016 Incrementar el nombre de professorat directament implicat en els 
programes. 

Es van incorporar 3 nous professors directament implicats en els programes 
durant aquest any, l’acció dels quals haurà de ser efectiva en el pròxim 
informe anual.  

2016 Millorar la visibilitat de la informació per als possibles centres de 
pràctiques: enllaçar la informació de com es pot ser un centre de 
pràctiques directament al web del programa, atès que la informació de com 
oferir-se com a empresa de pràctiques no és accessible des del web del 
programa. 

Per al curs 2016 es disposarà d’una nova eina que permetrà la gestió de les 
sol·licituds i les ofertes de pràctiques d’una manera més àgil i l’accés directe 
a les empreses que acullen estudiants. 
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Accions de millora a nivell de centre 

Es detallen els estàndards dels quals hi ha accions de millora específiques. 

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 Necessitat 
d’adaptar el 
programa del 
màster universitari 
de Telemedicina a 
l’evolució i els 
avenços constants 
en aquesta àrea. 

 

Grans avenços 
tecnològics i de 
coneixement 
que han 
revolucionat la 
salut pública i 
assistencial, 
més enllà de la 
Telemedicina 
(evolucionant 
cap a un 
concepte més 
global de salut 
digital). 

 

Centre. Millorar i 
actualitzar l’oferta 
formativa en 
aquesta àrea, 
d’acord amb les 
necessitats 
detectades. 

Proposar un nou 
màster universitari 
en aquesta àrea 
per al curs 2018-
2019. 

2017 Programa 
autoritzat per 
al 2018-2019. 

Universitat, DE i 
DP. 

 

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

2 Dificultats per a 
accedir a la 
informació dels 
resultats de les 
enquestes per les 
dimensions 
d’anàlisi que es 
necessiten. 

Alt nivell de 
manualitat en 
l’elaboració dels 
informes per a 
donar resposta a 
totes les 
necessitats. 

Universitat. Disposar 
d’informes de 
resultats 
d’enquestes 
desagregades 
per titulació en 
tots els 
qüestionaris de la 
Universitat.  

Incloure la variable 
programa a les 
enquestes que ara 
recullen informació 
per Estudis o per 
Universitat. 

2017-2018 Disponibilitat 
dels informes. 

Universitat 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 4: Adequació del professorat al programa formatiu 

3 Risc de 
sobrecàrrega 
acadèmica de 
l’equip propi. 

Increment del 
nombre 
d’alumnes i de 
l’oferta formativa 
que es 
desplega. 

Universitat Reforçar els 
programes que 
tenen més 
creixement i 
garantir 
càrregues 
acadèmiques que 
permetin la 
dedicació a la 
recerca i la 
innovació i 
transferència. 

Incrementar el 
nombre de 
professorat 
directament 
implicat en els 
programes. 

2016-2017 Nombre 
d’incorporacio
ns.  

Universitat i DE. No 

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

3 Tutorització en els 
programes de 
Neuropsicologia i 
de Nutrició i Salut. 

L’increment de 
matrícula ha fet 
que el nombre 
de tutors en els 
programes de 
Neuropsicologia 
i de Nutrició i 
Salut esdevingui 
massa just o 
insuficient. 

Programes. de satisfacció 
tutors 

Reforçar la funció 
tutorial per a 
afrontar 
l’increment de 
matrícules. 

 

Incorporar 2 nous 
tutors al programa 
de Neuropsicologia 
i 1 al programa de 
Nutrició i Salut. 

 

2016-2017 Enquestes de 
satisfacció 
amb els tutors. 

Incorporació 
efectiva de 
tutors. 

 

DP No 

3 Algunes 
assignatures amb 
valors més baixos 
de satisfacció amb 
els recursos 
d’aprenentatge. 

Assignatures 
metodològiques 
amb contingut 
més àrid, en 
anglès o amb 
necessitats 
d’actualització. 

Programa. Millorar la 
satisfacció amb 
els recursos en 
aquestes 
assignatures. 

Prioritzar 
l’elaboració de 
materials docents 
adequats i 
innovadors en 
aquestes 
assignatures. 

2016-2017 Enquestes 
satisfacció. 

 

Materials 
elaborats. 

DP 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 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius 

3 Resultats 
satisfacció amb el 
temps per a 
realitzar el TFM. 

Necessitat 
d’agilitzar 
l’assignació del 
tema i del 
director. 
 

Programa. Assignar el tema i 
el director de 
manera 
avançada. 

Disposar de tots 
els TFM assignats 
durant la primera 
setmana del curs. 
 

2016-2017 Percentatge 
de TFM no 
assignats la 
primera 
setmana i 
enquestes de 
satisfacció 
amb 
l’assignatura. 

DP   No 

1,3 Necessitat 
d’agilitzar la gestió 
dels processos 
administratius 
relacionats amb 
les pràctiques. 

Manca d’una 
eina 
actualitzada, 
cosa que 
provoca la 
lentitud de la 
gestió del 
conveni i de tot 
el procés 
d’assignació.  

Universitat Millorar la 
visibilitat de la 
informació 
pública per als 
possibles centres 
de pràctiques i 
agilitzar els 
processos de 
gestió de 
convenis. 

Nova eina que 
permetrà la gestió 
de les sol·licituds i 
ofertes de 
pràctiques d’una 
manera més àgil i 
l’accés directe a les 
empreses que 
acullen estudiants. 

2017 Implantació de 
la nova eina 
de gestió.  
Satisfacció 
dels 
estudiants i 
del professorat 
amb la gestió 
de les 
pràctiques. 

Universitat 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 màster de Neuropsicologia 

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 satisfacció 
amb l’activitat 
docent i els 
recursos 
d’aprenentatge 
en 2 
assignatures 
(Disseny i 
mètodes de 
recerca; 
Avaluació 
neuropsicològica 
i elaboració 
d’informes).  

Programa en 
desplegament 
amb 
professors 
novells. 
Materials en 
anglès. 

2 
assignatures
.  

Millorar de 
manera 
progressiva la 
satisfacció 
amb l’acció 
docent. 

Establir un pla de formació 
dels professors col·laboradors 
d’aquestes assignatures. 
Millorar la coordinació entre 
els professors col·laboradors i 
els professors responsables 
d’assignatura per mitjà de 
reunions periòdiques. 
Prioritzar l’elaboració de 
materials docents adequats i 
innovadors en aquestes 
assignatures. 

2017 Enquesta de 
satisfacció. 
Compliment del 
programa de 
formació dels 
professors 
implicats. 
Calendari de 
reunions. 
Materials 
reelaborats. 
 

DP i PRA  No 

3 Satisfacció amb 
l’acció tutorial.  

Nombre 
insuficient de 
tutors: els 
darrers canvis 
del programa 
requereixen 
intensificar 
l’acció tutorial. 

Programa. Millorar la 
satisfacció 
global amb 
l’acció tutorial. 

Incorporar 2 nous tutors al 
programa de Neuropsicologia. 
Elaborar un document amb 
les FAQ i els aspectes  
més rellevants del programa. 
Reunions periòdiques entre la 
direcció i els tutors. 

Març 2017 Enquesta de 
satisfacció. 
Nombre tutors. 
Calendari de 
reunions. 

 DP  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 màster de Nutrició i Salut 

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 

1 i 3 Resultats de 
satisfacció 
amb 
l’assignatura 
El futur de 
l’alimentació. 

 Acció docent. Programa. Millorar la satisfacció 
i els resultats 
acadèmics. 

Incorporar nou professorat i 
revisar el material docent. 

2016-2017 Enquestes de 
satisfacció i 
assignatura. 

 DP  No 

3 Disminució de 
la satisfacció 
amb la tutoria. 

Increment ràpid 
de la nova 
matrícula. 

Programa. Mantenir o millorar 
els resultats de 
satisfacció amb la 
funció dels tutors. 

Incorporar 1 tutor. 2016-2017 Enquestes de 
satisfacció amb 
els tutors. 

 DP  No 

2 Definició del 
perfil d’accés 
al programa. 

Presència de 
perfils formatius 
d’accés no 
afins en el web 
del programa. 

Programa. Adequar el perfil 
d’accés a l’àmbit de 
la titulació. 

Incorporar les titulacions de 
Nutrició Humana i Dietètica, i 
Ciència i Tecnologia dels 
Aliments, a la informació 
d’accés. 
Valorar l’accés de titulacions 
no afins només en casos 
concrets o amb la 
recomanació de complements 
formatius. 

2016-2017 Informació en el 
web dels 
percentatges 
dels perfils 
d’accés. 

 DP  No 

3 Resultats de 
satisfacció 
amb el temps 
per a fer el 
TFM. 

Necessitat 
d’agilitzar 
l’assignació del 
tema i del 
director.  

Programa. 

 

 

 

Assignar el tema i el 
director de manera 
avançada. 

 

Disposar de tots els TFM 
assignats durant la primera 
setmana del curs. 

 

 

2016-2017 

 

 

 

Percentatge de 
TFM no 
assignats la 
primera setmana 
i enquestes de 
satisfacció amb 
l’assignatura. 

 DP 

 

 

 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 

memòria 
verificada 

2 Manca de 
visibilitat del 
caràcter 
pràctic dels 
TFM. 

Anàlisi del 
CAE.  

Programa. Incrementar la 
visibilitat del caràcter 
pràctic dels TFM de 
la titulació, tal com 
es demana en 
l’informe 
d’acreditació. 

Organitzar la informació dels 
TFM facilitant la cerca dels 
que tenen caràcter pràctic en 
el repositori. 

2016-2017 Localització i 
valoració en el 
pròxim IST. 

DP 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 màster de Treball Social Sanitari 

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 Disminució 
modesta de la 
valoració de 
l’acció docent, 
dels recursos i 
de l’avaluació en 
4 assignatures.  

Increment del 
nombre 
d’alumnes i 
introducció de 
la nova aula 
multilingüe. 

Programa. Millorar la 
satisfacció dels 
estudiants. 

Accions directes de millora de 
l’activitat docent: 
Elaborar material de suport 
sobre dinamització de l’aula, 
retorn i avaluació per als 
col·laboradors docents. 
Revisar l’actualització dels 
recursos docents en aquestes 
assignatures. 
Fer tutorials específics per a 
estudiants detallant el 
funcionament de la nova aula. 

2017 Enquestes de 
satisfacció. 

 DP No 

3 Disminució de la 
valoració del 
pràcticum. 

L’estudiant no 
pot iniciar la 
pràctica a 
temps per les 
dificultats 
d’agilitat en la 
gestió del 
conveni.  

Universitat Millorar la 
satisfacció dels 
estudiants. 
Disposar d’un 
procés de 
conveni i 
d’assignació 
adequat i a 
temps. 

Reestructurar l’àrea de 
pràctiques a nivell 
d’Universitat.  
Introduir una nova eina de 
gestió de pràctiques més 
interactiva amb els centres.  

2017 Enquestes de 
satisfacció. 

Universitat  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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5. Taules annexes 
Taula 1. Evolució d'estudiants per curs acadèmic dels Estudis de Ciències de la Salut 

Nivell Programa 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Màster 
universitari Màster U. en Neuropsicologia      276 

Màster 
universitari Màster U. en Nutrició i Salut 103 240 298 346 391 596 

Màster 
universitari Màster U. en Telemedicina 50 81 107 104 88 115 

Màster 
universitari Màster U. en Treball social sanitari    51 104 153 

  153 321 405 501 583 1140 
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Taula 2. Evolució d'estudiants de nou accés dels Estudis de Ciències de la Salut 

Nivell Programa 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Màster 
universitari Màster U. en Neuropsicologia      276 

Màster 
universitari Màster U. en Nutrició i Salut 103 149 127 194 173 365 

Màster 
universitari Màster U. en Telemedicina 49 52 55 39 35 65 

Màster 
universitari Màster U. en Treball social sanitari    51 62 95 

  152 201 182 284 270 801 

 

Taula 3. Graduats dels Estudis de Ciències de la Salut 

Nivell Programa 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Màster 
universitari Màster U. en Neuropsicologia      

Màster 
universitari Màster U. en Nutrició i Salut 23 114 72 99 166 

Màster 
universitari Màster U. en Telemedicina 10 22 26 22 28 

Màster 
universitari Màster U. en Treball social sanitari    26 47 

  33 136 98 147 241 
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Taula 4. 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 
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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 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 

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 
d’Aplicacions per a dispositius 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 
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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 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 

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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