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Dades identificadores 

 

Universitat Universitat Oberta de Catalunya 

 

Nom del centre 

 

Estudis d’Arts i Humanitats 

 

 

 

 

Responsables de l'elaboració de 
l'informe de seguiment 

Joan Fuster Sobrepere (Director dels Estudis d’Arts i 
Humanitats) 

Agnès Vayreda (Directora del grau d’Humanitats) 

Ona Domènech (Directora del grau de Llengua i Literatura 
Catalanes) 

Isaac González (Director del grau de Ciències Socials) 

Muriel Gómez (Directora del màster de Gestió Cultural 
UOC-UdG-UIB) 

Francesc Núñez (Director del màster d’Humanitats: art, 
literatura i cultura contemporànies) 

Glòria Munilla (Directora del màster de la Mediterrània 
Antiga UOC-UAB) 

Carles Prado (Director del màster d’Estudis de la Xina i el 
Japó: món contemporani) 

Gemma Carrera (Mànager de programa de l’àmbit d’Arts i 
Humanitats) 

Teresa Fonoll (Mànager de programa de l’àmbit de 
Llengües i Cultures) 
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Denominació 
Codi 
RUCT 

Crèdits 
ECTS 

Curs 
d'implantació 

Modificació 
Direcció del 
programa 

Grau d’Humanitats 2500176 240 2008-2009 - Agnès Vayreda

Grau de Llengua i Literatura 
Catalanes 

2500599 240 2009-2010 - Ona Domènech

Grau de Ciències Socials 2503068 240 2014-2015  Isaac González

Màster de Gestió Cultural 
UOC-UdG-UIB 

4311934 60 2009-2010 - Muriel Gómez 

Màster d’Humanitats: art, 
literatura i cultura 
contemporànies 

4313443 60 2012-2013 - Francesc Núñez

Màster de  la Mediterrània 
antiga UOC-UAB 

4313874 60 2013-2014 - Glòria Munilla 

Màster d’Estudis de la Xina i 
el Japó: món contemporani 

4313848 60 2013-2014 - Carles Prado 
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Elaboració de l'informe 

L’informe ha estat elaborat pel director dels Estudis Dr. Joan Fuster Sobrepere, els directors/es dels 
graus d’Humanitats, Dra. Agnès Vayreda; Llengua i Literatura Catalanes, Dra. Ona Domènech; i Ciències 
Socials, Dr. Isaac González;  i dels màsters, d’Humanitats: art, literatura i cultura contemporànies, Dr. 
Francesc Núñez; Mediterrània Antiga; Dra. Glòria Munilla, Estudis de la Xina i el Japó: món 
contemporani, Dr. Carles Prado; i Gestió Cultural, Dra. Muriel Gómez; les mànagers dels programes, 
Gemma Carrera -de l’àmbit d’Arts i Humanitats- i Teresa Fonoll -de l’àmbit de Llengües i Cultures-, la 
tècnica de suport a la direcció d’Estudis Glòria Pujol, i la tècnica de l’Àrea de Planificació i Qualitat de la 
Universitat, Maite Ramírez. 

La informació que es dóna sobre satisfacció dels diferents grups d’interès prové sempre d’enquestes de 
naturalesa general que fa la Universitat. S’ha pres com a base de la seva elaboració els Informes de 
Seguiment de les diferents titulacions dels Estudis, afegint-hi quan existia informació agregada que fa 
referència al conjunt dels Estudis.  

També s’ha recollit la opinió dels grups d’interès, a través dels diferents òrgans establerts de participació 
de la comunitat: Comissió d’Estudis (professors i estudiants) del dia 25 de novembre de 2015; Jornada 
de docents col·laboradors dels 12 de desembre; i reunió general dels Estudis (professors i personal de 
gestió) del dia 16 de desembre de 2015. 

Finalment aquests informe ha estat validat pel Consell de Direcció dels Estudis que formen: el director 
dels Estudis, tots els directors de Titulació, les mànagers de Programa i la tècnica de suport a la direcció 
d’Estudis. 

Estàndard 2: Pertinència de la informació pública 

Totes les titulacions dels Estudis d’Arts i Humanitats ofereixen informació de manera exhaustiva sobre 
els programes a través de diferents canals, com ara el campus virtual, el portal, els blogs del programa i 
diverses xarxes socials. La informació s’actualitza cada semestre i és clara, amb la finalitat de donar la 
màxima informació sobre cadascun dels programes. 

El pla d’estudis i les dades sobre el professorat d’una titulació es pot extreure des del portal i des del 
campus. Així mateix, també es preparen articles als blogs específics per a cada assignatura, de manera 
que s’aporten més detalls que permeten conèixer amb més profunditat el contingut de la matèria. 

En la línia acadèmica, també comptem amb un repositori que recull tots els treballs finals, l’accés al qual 
és lliure (http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/?locale=ca); això permet que les persones interessades 
en una titulació determinada, puguin saber quina tipologia de treballs s’hi duen a terme i quines són les 
diferents temàtiques que es tracten a cada titulació. 
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Tant els blogs com les xarxes socials permeten facilitar informació de les assignatures, però també dels 
actes presencials que s’organitzen des dels programes i/o des dels Estudis, com també qualsevol 
informació rellevant que pugui ser d’interès per al col·lectiu d’estudiants i alumni. 

 

Els blogs dels Estudis d’Arts i Humanitats són els següents: 

- Cultura digital: http://artmatters.blogs.uoc.edu/  (9.196 visites durant el curs 2014-2015) 

- Edició digital: http://llibredigital.blogs.uoc.edu/   (10.695 visites durant el curs 2014-2015) 

- Estudis d’Àsia Oriental: http://asiaoriental.blogs.uoc.edu/ (9.551 visites durant el curs 2014-2015) 

- Gestió cultural: http://gestiocultural.blogs.uoc.edu/ (1.638 visites durant el curs 2014-2015) 

- Humanitats: http://humanitats.blogs.uoc.edu/ (29.484 visites durant el curs 2014-2015) 

- Llengua i Literatura Catalanes: http://llenguailiteratura.blogs.uoc.edu/ (5.685 visites durant el curs 
2014-2015) 

A més, tots els vídeos que s’enregistren als actes presencials els posem a disposició dels estudiants a 
través del canal UOC de YouTube (https://www.youtube.com/user/UOC). 

Les xarxes socials més utilitzades des dels Estudis són Twitter (@UOCartshum), que compta amb més 
de 3.000 seguidors, Facebook (https://www.facebook.com/artshumanitats.uoc) recentment incorporada i 
amb més de 300 seguidors i Pinterest (on hi ha exposicions virtuals, per exemple, d’Àsia Oriental: 
http://www.pinterest.com/uocasia/.   

A l’ISC de 2013-2014 vam proposar com a millora la publicació en obert dels informes dels IST així com 
dels plans de millora que se’n derivin, així com informació sobre la Verificació, Modificació i Acreditació. 
Actualment es pot trobar tota aquesta informació al l’espai de  Qualitat del portal de la UOC.  
(http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/index.html). 
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Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de qualitat de la 
titulació 

Els Estudis d’Arts i Humanitats s’organitzen en grups de treball diversos que permeten una anàlisi del 
funcionament dels programes i dels mateixos Estudis per treballar per a la millora contínua. A  nivell de 
direcció dels Estudis existeix el Consell Executiu dels Estudis format pel director dels Estudis, la tècnica 
de suport a la Direcció dels Estudis (responsable de difusió), quatre professors responsables de diferents 
àmbits (recerca, docència, innovació i internacional) i les dues mànagers de programa (alhora 
responsables d’internacionalització i programació). Aquest Consell Executiu, que es reuneix 
setmanalment, permet prendre les decisions més executives, analitzar el funcionament del dia a dia dels 
Estudis i establir el mecanismes de correcció necessaris en el cas de que es detectin aspectes a millorar. 
Per altra banda, a nivell també de direcció dels Estudis, trobem el Consell de Direcció dels Estudis, 
integrat pel director dels Estudis, la tècnica de suport a la direcció dels Estudis, els directors i directores 
de tots els programes dels Estudis, i les mànagers dels programes. Es reuneix mensualment i fa un 
seguiment dels programes a nivell general i d’aquells aspectes que afecten transversalment els diversos 
programes. També permet establir nous mecanismes de funcionament i compartir bones pràctiques entre 
programes; per exemple, aquest any acadèmic ha elaborat un document sobre l’abandonament, decàleg 
del consultor i protocol del TFM . Per tant, també incideix en la millora contínua dels programes i dels 
mateixos Estudis. 

Per altra banda, cadascun dels programes dels Estudis funcionen a través de les comissions de titulació. 
Aquestes comissions estan formades pel director/a del programa, tres o quatre professors del programa i 
la mànager del programa. Es reuneixen habitualment i fan un seguiment del dia a dia del programa, 
detecten els aspectes a millorar i van establint els ajustaments necessaris. Aquesta comissió de titulació 
també és l’encarregada de dissenyar la titulació, desplegar-la i fer-ne el posterior seguiment, elaborant 
els corresponents informes de seguiment de la titulació. I, si correspon, establir modificacions sobre la 
titulació. 

A més l’equip de professorat propi de cada programa es reuneix regularment, varies vegades durant el 
semestre,  amb l’objectiu de treballar aspectes comuns com són: el seguiment de les competències per 
paquets d’assignatures; les activitats de conferències, seminaris o actes públics; la identificació de bones 
pràctiques docents associades a alguna innovació tecnològica o metodològica, com entomar la 
problemàtica del plagi, la detecció de necessitats de formació-reforç dels nostres estudiants en aspectes 
molt concrets com per exemple la citació, la recerca de fórmules de feedback del consultor a l’estudiant, 
etc. Igualment, la reunió de programa és l’espai que diferents àrees de gestió i tècniques de la UOC 
utilitzen per a informar i/o formar tot el grup de professorat propi sobre l’evolució del model educatiu de la 
Universitat.  

A banda, el conjunt del personal dels Estudis també es reuneix amb una periodicitat mensual per discutir 
sobre qüestions genèriques dels Estudis, i sobre tots aquells aspectes vinculats a docència, recerca i 
innovació que els afecten. Prenen les decisions sobre els temes que es plantegen de manera 
consensuada. 

Per últim, en funció d’aspectes que s’hagin de treballar, es creen grups de treball ad hoc que permeten 
analitzar un aspecte en concret, identificar-ne els punts clau, establir nous mecanismes de funcionament 
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i les millores corresponents, si és el cas. En un sentit similar, existeix un grup de treball per exemple, per 
compartir aspectes d’innovació docent. 

Així mateix, cada programa té mecanismes de coordinació amb els seus col·laboradors docents 
(consultors i tutors) a través de grups de treball, missatges i reunions. Tal i com preveuen les memòries 
de cada titulació, a l’inici o al final del semestre cada professor responsable d’assignatura manté una 
reunió amb l’equip de col·laboradors docents que coordina, per compartir i valorar el rendiment i els 
resultats de les enquestes, avaluar l’activitat docent i prendre conjuntament les decisions que convinguin 
per a cadascuna de les assignatures. 

També el personal dels Estudis amb el conjunt de tots els seus col·laboradors es reuneixen anualment 
per compartir aspectes generals vinculats habitualment a docència i innovació. Les aportacions dels 
col·laboradors docents són tingudes en compte i s’incorporen al funcionament normal dels programes. 

Pel que fa als estudiants, la relació principal s’estableix a través de la Comissió d’Estudis amb estudiants 
representants de les diferents titulacions que conformen els Estudis i els/les directors/es de programa. Es 
fan reunions periòdiques i també existeix un espai de treball virtual. Les aportacions dels estudiants 
també s’incorporen amb normalitat al funcionament dels programes. 

Tots aquests sistemes de coordinació, doncs, permeten establir dinàmiques de funcionament que 
afavoreixen la millora contínua dels programes.  

En general, es pot considerar que el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) s’ha implantat a 
la Universitat de manera satisfactòria. 

A nivell de disseny i aprovació de titulacions, la UOC ha establert criteris i procediments interns que 
permeten l’elaboració d’una memòria per a cada titulació. De l’elaboració d’aquesta memòria se n’ocupa 
bàsicament la Comissió de Titulació, tot i que participen en el procés la resta de l’equip del programa, 
altres àrees de la UOC, i grups d’interès diversos. El professorat compta amb el suport necessari per a 
tot el disseny de la titulació. Potser l’únic aspecte que caldria millorar en aquest sentit és la implicació 
dels grups d’interès externs (sectors professionals, institucions culturals, empleadors, etc). Tot i que 
participen del procés en la majoria dels casos, caldria segurament una implicació més alta per la millora 
del propi disseny de la titulació. En aquest sentit es proposa la creació d’un Consell Assessor dels 
Estudis d’Arts i Humanitats, format per experts acadèmics i professionals del sector cultural. 

A nivell de recollida d’informació i resultats, el SGIQ ha permès també que tant els/les directors/es de 
programa, com el professorat disposi de tota la informació necessària respecte al rendiment de les 
assignatures per poder fer un seguiment adequat del seu funcionament i observar l’evolució dels 
diversos indicadors. Aquest seguiment el fan bàsicament a través del DAU (Data Ware House) a final de 
cada semestre -durant el transcurs del semestre aquesta informació es pot extreure del RAC (Registre 
d’Avaluació Continuada)- i permet anar completant els Informes de Seguiment de la Titulació anualment. 
També està sistematitzada la recollida de la satisfacció dels estudiants a través de diferents qüestionaris 
que es realitzen en moments diversos: a l’inici de la titulació per valorar tot el procés d’acollida, 
semestralment per valorar el funcionament de les assignatures en concret, anualment per valorar el 
funcionament de la titulació en el seu conjunt, un cop graduats per valorar la seva satisfacció general i el 
seu grau d’inserció laboral. En general doncs, tota la informació de què es disposa és l’adequada tot i 
que seria desitjable aconseguir més informació dels diversos grups d’interès externs. 
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Per últim destacar que, tal i com ja s’ha avançat abans, aquesta implementació del SGIQ facilita el 
procés de seguiment i, si és el cas, de modificacions de les titulacions, i garanteix la millora contínua de 
la seva qualitat a partir de l’anàlisi de dades objectives. Primer perquè els mecanismes de què es 
disposa (indicadors, informes de seguiment, etc.) per fer el seguiment de la qualitat dels programes es 
consideren adequats. Segon perquè els Informes de Seguiment de les Titulacions aporten evidències 
pertinents i suficients per poder fer l’anàlisi del desenvolupament del programa i permeten identificar els 
punts de millora. Tercer perquè el procediment que s’utilitza per establir les accions de millora dels 
programes és l’adequat: es fa en el marc de la comissió de titulació, normalment vinculat a l’elaboració 
de l’Informe de Seguiment de la Titulació, però també es comparteix amb la resta de programes amb els 
mecanismes de coordinació explicats a l’inici d’aquest punt. Aquestes accions de millora proposades 
responen a l’anàlisi de les dades i abasten els aspectes més rellevants per a la millora de la titulació. A 
més, sempre es procura que aquestes accions siguin prou concretes com per poder-les portar a terme. I 
també, el procediment i la informació que es recull (resultats, evolució d’indicadors) per fer el seguiment 
de les accions de millora permeten valorar si s’assoleixen els objectius de millora. Un dels aspectes que 
caldria millorar és la informació que es trasllada als Grups d’Interès del Pla de millores del programa i de 
l’assoliment dels resultats esperats. Tot i que es trasllada a través de la Comissió d’Estudis perquè arribi 
als estudiants, i també es fa arribar a consultors i tutors, caldria fer-ho de manera més sistemàtica i 
exhaustiva. Fer, en resum, que participin més activament del Pla de millores, de la seva priorització i del 
seu seguiment. 

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

L’equip dels Estudis d’Arts i Humanitats estava format en el curs 2014-2015 per 45 professors, d’aquests 
36 són doctors (80%). Només 9 professors actualment no són doctors, 7 dels quals formen part de 
l'Escola de llengües, on els requeriments de professorat són lleugerament diferents, ja que en aquest cas  
l’expertesa docent es prioritza davant d’altres mèrits; d’aquests 9 professors que no són doctors 3 estan 
contractats a temps parcial. D’aquests professors doctors, 31 (68,8 %) compten amb acreditació de 
l’AQU o l’ANECA (lector, agregat, professor contractat, profesor contratado doctor, etc.), 10 (22%) amb 
l’acreditació de recerca (o equivalent de l’ANECA), i 1 amb la de recerca avançada de l’AQU, i 13 
(28,8%) tenen trams de recerca reconeguts (20 trams en total). 

Els grups d’investigació dels que formen part són: 

- Cultura digital i nous mitjans. MEDIACCIONES-IN3 (http://mediacciones.es/). 

- Estudis de cultura i societat. GRECS (http://culturaisocietat.wordpress.com/). 

- Llengua, cultura i identitat en l'era global. IDENTI.CAT. (http://identicat.blogs.uoc.edu)  

- Crisi alteritat i representació. ALTER (http://grupalter.wordpress.com/) 

- Grup d’Estudi sobre la  Literatura del Vuit-cents GELIV (http://www.geliv.udl.cat/) 

- Grup d’Estudis de Literatura Catalana Contemporània GELC (http://filcat.uab.cat/gelcc/) 
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- Grup d’Investigació en aplicacions lingüístiques GRIAL (http://grial.uab.es/) 

- Grup de Recerca en arqueologia protohistòrica. GRAP.  (http://www.ub.edu/grap/)   

- Grup d’investigació interuniversitari Japó i Espanya: Relacions a través de l’Art 

- Grupo de Investigación en Antropologia Social (Universitat Rovira i Virgili,Tarragona) 

- IULATERM: Lèxic, terminologia, discurs especialitzat i enginyeria lingüística (Institut Universitari 
de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra:   
http://www.iula.upf.edu/iulaterm/tpresca.htm ) 

- Grup de Recerca i Anàlisi del Món Actual (GRANMA). http://www.ub.edu/cehi/recerca.php 

- Reseach in Technology Enhanced Language Learning RETELL. 
https://researchintechlanglearning.wordpress.com/ 

L’amplitud de les línies de recerca esmentades s’adiu amb la varietat de l’oferta formativa del centre, tota 
ella, no obstant, dins de l’àmbit de les Ciències Humanes i Socials, amb línies que van des de la cultura 
digital i els nous mitjans, els estudis sobre la identitat, l’alteritat i la representació a l’era global, la 
museografia, la lingüística aplicada o l’antropologia social. 

Aquesta capacitat investigadora i aquesta amplitud en la recerca també es projecta en la capacitat de 
direcció dels treballs finals de màster, que sempre són dirigits per professors doctors, tant en el Màster 
d’Humanitats, com en el d’Estudis Catalans o en el d’Estudis de la Xina i el Japó contemporanis, tots els 
quals tenen un fort component interdisciplinari. 

Pel que fa a la l’acreditació de la docència, dels 45 professors, 35 (77,7%) compten amb trams de 
docència reconeguts, 15 (33,3%) en tenen més d’un i en total sumen 53 trams. El professorat és suficient 
pel que fa al nombre i és competent en les seves funcions. Les assignatures bàsiques i les avançades -
de màster- les imparteixen professors amb àmplia experiència docent i investigadora, i més 
específicament en el camp virtual. A més, el model UOC permet a aquests professors recolzar-se en una 
àmplia xarxa de consultors, molts d’ells professors universitaris, doctors o experts professionals en 
diversos àmbits de la cultura. 

La dedicació a la docència i a la recerca està equilibrada, i la mitjana aproximada és la següent: un 67% 
del temps es dedica a la docència i la gestió docent, i un 33% a la recerca. La càrrega docent dels 
professors es calcula a través del sistema d’UDA (Unitats de Dedicació Acadèmica). Es tracta d’un 
sistema que comptabilitza tant els crèdits impartits com a Professor Responsable d’Assignatura, com les 
activitats de gestió docent (direcció de programa, etc.), les consultories, i  la direcció i avaluació de 
treballs finals de grau, màster o tesis doctorals.  

Els professors nous disposen d’un sistema d’acollida i formació reglat tan bon punt s’incorporen a la 
Universitat. 
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En relació amb els col·laboradors docents, la UOC disposa de cursos de formació en docència no 
presencial i per al coneixement del campus UOC que els nous col·laboradors segueixen abans de 
començar el curs. També, al llarg del semestre, la Universitat ofereix, tant a col·laboradors docents com 
al professorat propi, la possibilitat de fer cursos (online) sobre millora docent i coneixement i aplicació de 
diferents recursos i metodologies docents. Concretament, semestralment s’ofereixen cursos com 
“Ensenyar i aprendre en línia”, “Planificació de la docència en línia” o “Avaluació en línia: eines i 
estratègies”. A més, els consultors disposen de dos wikis amb continguts formatius per a l’òptima 
realització de la seva docència, i des de fa uns anys, el professorat té accés a un espai de recursos 
docents (http://aula.blogs.uoc.edu/tag/blog-de-les-aules/) amb tota la informació i suport necessari per a 
la seva aplicació. 

El col·laborador docent també compta amb un servei de suport a la docència i el recolzament constant, 
sempre que el requereixi, del professorat propi. Al final de cada semestre, els diferents professors 
implicats en la docència tenen accés als resultats de les enquestes de satisfacció de l’assignatura i a 
altres dades que són importants de cara a millorar la docència. 

Abans de l’inici del semestre, els professors responsables d’assignatura es reuneixen amb els seus 
col·laboradors docents per compartir i valorar els resultats de les enquestes, avaluar l’activitat docent i 
planificar conjuntament les activitats del curs. 

La satisfacció del professorat col·laborador dels Estudis d’Arts i Humanitats és molt bona. De les 
respostes a l’enquesta institucional, l’únic ítem que es trobava per sota de la mitjana de la UOC, 
corresponent al feedback rebut per part dels professors responsables, assoleix la mitjana de la 
universitat d’acord amb les dades de l’enquesta corresponents al segon semestre del curs 2014-2015. 

Els Estudis organitzen anualment una Jornada de col·laboradors docents, on participen consultors, tutors 
i professors i on, a més de traslladar informació general sobre la Universitat, s’hi tracten temes de 
docència virtual, s’hi intercanvien bones pràctiques, i es debat sobre la pròpia acció docent dins de cada 
programa. 

Els professors disposen del suport institucional necessari per dur a terme les seves funcions. A més a 
través del eLearn Center i el seu referent en els Estudis s’estableixen programes d’innovació i millora. En 
aquest darrer sentit aquest any s’ha creat la comissió de vídeo –per promoure l’ús de l’audiovisual a 
l’aula-, i d’infografia i mapes, a més alguns professors han participat activament en grups d’interès de la 
Universitat que promou l’eLC: com el d’expressió oral i escrita, o el d’abandonament. 

En aplicació de la política de professorat, la Comissió d’Avaluació del professorat, atenent als mèrits 
presentats pel professorat (trams de recerca o docència) ha promogut en els casos que han estat 
avaluats positivament la progressió en la carrera professional d’onze professors mentre una professora 
ha canviat de la categoria de professora ajudant a professora.  
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Valoració dels resultats obtinguts per les titulacions dels estudis  

Matrícula d’acord amb els objectius 

La matrícula dels graus continua la mateixa dinàmica que es va descriure a l’anterior ISC. Així, en el cas 
del grau d’Humanitats, la matrícula de nous estudiants s’ha estabilitzat després d’un període de caiguda 
que s’inicià el curs 2010-2011. Tot i això aquest grau segueix liderant el total d’estudiants matriculats en 
el sistema català amb 261 estudiants nous i 1.258 en total. Les dades del grau de Llengua i Literatura 
Catalanes mostren també aquest lideratge dins del sistema universitari català, amb 87 nous estudiants i 
379 estudiants en total.  

En el cas del grau de Ciències Socials, que s’ha iniciat en aquest període docent, s’han assolit els 
objectius fixats amb una matrícula de 95 estudiants nous per una previsió de 70. 

Pel que fa als programes de màster, destaquem el bon comportament de la matrícula del MU 
d’Humanitats: art, literatura i cultura contemporània que mostra una evolució positiva, amb 71 
estudiants nous,  i el MU de Gestió Cultural que al seu torn es recupera de la davallada progressiva 
observada des del curs 2009-2010, amb una matrícula de nou accés de 128 estudiants.  La matrícula del 
MU de la Mediterrània antiga UOC-UAB puja també lleugerament, respecte al curs anterior, amb 42 
estudiants de nou accés. 

Per altra banda, el MU d’Estudis de la Xina i el Japó: món contemporani ha presentat una matrícula 
d’accés moderadament baixa, 25 nous estudiants. La comissió de titulació d’aquest màster ha iniciat 
l’anàlisi amb deteniment de l’evolució de la matrícula per l’adequació de la titulació a les necessitats de la 
societat i als perfils dels estudiants. Finalment esmentar que el MU d’Estudis catalans ha quedat fora 
d’aquesta reflexió sobre les titulacions dels Estudis, atès que s’inicia el seu procés extinció, amb efectes 
des del curs 2015-2016, donada la baixa matrícula. 

Tanmateix, i en el conjunt de les titulacions, cal mantenir l’objectiu establert en l’informe anterior, amb 
horitzó 2020 sobre la matrícula: amb mesures de vigilància i diversificació del portafoli, expansió en el 
mercat espanyol i establint un vincle més estret amb el sectors professionals. 

 

Valoració del conjunt de l’oferta formativa dels Estudis 

De l’anàlisi de l’enquesta de satisfacció global de les titulacions dels Estudis d’Arts i Humanitats es 
desprèn que els indicadors continuen sent positius. (Annex 2) 

Així, durant el període que estem valorant, la satisfacció amb l’acció docent del grau d’Humanitats 
(80,2%) i del grau de Llengua i Literatura Catalanes (84,6%) superen la mitjana de la UOC (78,6%). El 
grau de Ciències Socials se situa lleugerament per sota d’aquesta mitjana, amb un 77,6% de 
satisfacció. També s’obtenen resultats adequats amb el model d’avaluació (78,2%) i amb dels recursos 
d’ensenyament i aprenentatge (70,7%). Així el grau d’Humanitats obté uns percentatges de satisfacció 
del 84,0% i el 76,9%, respectivament, el grau de Llengua i Literatura Catalanes, del 86,6% i el 79,6%, i 
el grau de Ciències Socials, del 83,7% i del 83,5%. 

En el cas dels màsters universitaris, aquests se situen majoritàriament per sobre de la mitjana de la UOC 
pel que fa a la satisfacció amb l’acció docent (78,6%). Destaca el MU de Gestió cultural, amb una 
satisfacció del 93,3%, seguit del MU d’Estudis de la Xina i Japó: món contemporani, amb un 87.8%, 
el MU d’Humanitats: art, literatura i cultura contemporània, amb el 80,5%. El MU de la Mediterrània 
Antiga (67,0%)  ha millorat l’índex de satisfacció respecte de l’any acadèmic anterior. Aquest màster 
també obté millors resultats aquest any 2014-2015 en la satisfacció amb el els recursos d’aprenentatge 
(62,2%) i el model d’avaluació (77,8%). 

La resta de màsters universitaris es mantenen per sobre de la mitjana de la UOC en satisfacció pel que 
fa a aquests dos indicadors. 
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Perfil d’ingrés dels estudiants 

En el cas dels estudiants que accedeixen als graus, destaquen els estudiants ja titulats en diferents 
àmbits de coneixement així com els estudiants amb estudis universitaris inacabats. Tant al grau  
d’Humanitats com al grau de Llengua i Literatura Catalanes s’observa, com no podia ser d’una altra 
manera, una disminució del grup d’estudiants procedents de LRU a mida que ens acostem a la seva 
extinció definitiva. En canvi s’aprecia una tendència a l’alça d’estudiants procedents de les PAU a totes 
dues titulacions (12,6% i 9,2%, respectivament). En el cas del grau de Ciències Socials destaca 
lleugerament el col·lectiu provinent d’estudis universitaris inacabats, un 38,9%, sent aquest el perfil més 
nombrós en la matrícula de nou accés d’aquesta titulació, a diferència dels altres dos graus, on el perfil 
predominant és el de titulats universitaris. 

El perfil d’ingrés dels nostres estudiants de màster, donat l’interès que desperta en diferents col·lectius la 
formació de caire humanístic, correspon a una amplia varietat d’àmbits disciplinaris, que inclouen també 
formacions científiques i tècniques. En el cas del MU de Gestió Cultural, amb un itinerari més clarament 
professionalitzador, el perfil dels estudiants s’inscriu en un camp més definit, dins de les Humanitats, la 
Comunicació i el Turisme; aquest fet es correspon amb la realitat de la pràctica professional.  

Per altra banda, en el cas del MU d’Estudis de la Xina i el Japó: món contemporani s’observa un baix 
accés d’estudiants provinents del grau en Estudis de l’Àsia Oriental, degut probablement al fet que 
encara no hi ha prou graduats en l’àmbit. 

Nivell formatiu es correspon al requerit pel Marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior 
(MECES) 

El perfil de competències de les titulacions dels Estudis d’Arts i Humanitats és coherent amb els requisits 
de les disciplines corresponents així com amb el nivell formatiu corresponent del Marc espanyol de 
qualificacions per a la educació superior (MECES) 

Nivell d’assoliment de les competències per part dels graduats 

Cada programa dels Estudis d’Arts i Humanitats compta amb procediments que permeten controlar i 
garantir la pluralitat i coherència de les activitats formatives dutes a terme cada semestre, els resultats 
d’aprenentatge esperats, i l’adquisició de les competències recollides a les memòries, entre els quals 
destacaríem: 

- La revisió semestral de les activitats docents que es duen a terme així com de les activitats 
d’avaluació. Cada aula desplega totes les activitats d’avaluació continuada descrivint l’activitat, 
els objectius que es proposa i les competències concretes que s’han de treballar. També 
s’indiquen els criteris d’avaluació que se seguiran. Aquest treball semestral permet anar 
millorant i polint el mapa competencial de les titulacions, alhora que promou la reflexió i 
l’assimilació per part de docents i estudiants del procés de treball competencial. 

- El seguiment control, molt acurat, de tot el procés de matrícula per part de la tutoria, per 
garantir que la càrrega docent que assumeix l’alumne (segons circumstàncies personals i 
capacitat de treball) és la més òptima per a l’aprenentatge i superació de les matèries 
matriculades. El tutor/tutora que cada alumne té assignat ha de supervisar la seva proposta de 
matrícula, la qual cosa permet assessorar la quantitat de crèdits que es matriculen i l’ordre més 
adequat de les matèries. 
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- El plantejament de les assignatures corresponents al Treball final de grau (TFG) i el Treball 
final de màster (TFM), que són assignatures que requereixen una gestió diferenciada de la 
resta. Així, el TFG/TFM té una aula específica en el campus virtual on un professor o consultor, 
segons el cas,  estructura el procés d’aprenentatge de l’estudiant mitjançant els lliuraments 
periòdics  que haurà d’avaluar el director del treball, que al seu torn l’assessora pel que fa a la 
metodologia i els continguts i supervisa la preparació i redacció del treball. Per tant l’estudiant 
rep un doble suport durant el procés d’elaboració del seu treball. En el cas el TFM, l’avaluació 
es fa mitjançant una lectura pública davant un tribunal format pel director del treball i dos 
professors més. En cas que es consideri necessari, s’establiran accions de millora pel que fa a 
la gestió i l’atribució de direccions en el Treballs Finals. 

- L’oferta i millora d’un catàleg de pràctiques externes presencials amb la finalitat de facilitar la 
relació dels estudiants amb el sector professional en actiu, tot adequant una sèrie de 
mecanismes de seguiment i recolzament que els permeti assolir les competències. Això sense 
oblidar que, atenent el perfil de l’estudiant UOC, els nostres estudiants tenen la possibilitat de 
fer pràctiques virtuals, amb les quals assoliran el mateix nivell competencial que amb les 
presencials.  

A més, durant el curs 2014-2015 destaquem el treball que s’ha dut a terme des del grau de Llengua i 
Literatura Catalanes per tal de garantir-ne la coherència sobre la base de les competències i els 
objectius o resultats d’aprenentatge (mapa de competències, Guies de formació i avaluació de 
competències transversals, Criteris d’avaluació, Portafolis de l’estudiant, TFG en modalitat de 
col·laboració amb institucions), així com el seguiment que s’ha fet des del MU d’Estudis de la Xina i el 
Japó: món contemporani de l’assoliment de les competències que fan referència a l’organització de 
l’aprenentatge i al disseny i planificació de les tasques acadèmiques. 

Afegir que en el marc del treball transversal dels Estudis amb la competència d’expressió escrita, el 
semestre 20142, des del grau d’Humanitats s’ha dut a terme un exercici pilot amb sis assignatures per 
treballar-la específicament amb l’objectiu que els consultors prenguin consciència d’aquest objectiu 
d’aprenentatge i pugui ser avaluat de manera transversal i homogènia. 

Cal destacar també que les taxes de rendiment i d’èxit de les titulacions dels Estudis d’Arts i Humanitats 
(Annex 3) són, en general, altes. Tant el grau d’Humanitats com el grau de Llengua i Literatura 
Catalanes s’obtenen taxes de rendiment (77,7%, 78.0%)  i d’èxit (97,1% i 96,9%) per sobre de la mitjana 
de la UOC (74,5% taxa mitjana de rendiment i 92,3% taxa mitjana d’èxit). En el cas del grau de Ciències 
Socials s’observa una baixa taxa de rendiment, del 54%, atribuïble al fet que l’abandonament 
d’assignatures es produeix precisament durant el primer semestre de matrícula i sols s’ha desplegat el 
primer curs. En canvi, la taxa d’èxit és similar a la mitjana de la UOC, 92,3%. 

Pel que fa als màsters universitaris, les taxes de rendiment i d’èxit també són altes i se situen  
lleugerament per sota de la mitjana de la Universitat (86,5% i 96,5%)  en tots els casos excepte pel que 
fa al MU de Gestió Cultural, que té uns resultats lleugerament per sobre quant al rendiment (97,7%) i 
l’èxit (96,6%). Recordem que en el darrer informe aquesta titulació era l’únic màster que es trobava per 
sota de la mitjana. 

En general, la nota mitjana en les assignatures de les titulacions dels Estudis d’Arts i Humanitats se situa 
entre l’excel·lent i el notable. El nombre de suspensos és molt baix. Tanmateix el nombre de no 
presentats és alt. El nombre de no presentats pot ser conseqüència de la novetat que per a molts 
estudiants ha suposat el model pedagògic no presencial, que requereix d’un treball continuat i força 
intens per seguir el model d’avaluació continuada, però cal no oblidar que el perfil de l’estudiant UOC, 
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persona que treballa i té generalment responsabilitats familiars, propicia una taxa d’abandonament més 
alta que la de la Universitat presencial i entre els estudiants amb dedicació exclusiva o sense càrregues 
familiars o laborals. 

En aquest sentit, durant el curs 2014-2015 els Estudis d’Arts i Humanitats han elaborat un pla d’acció per 
tal de treballar l’abandonament en les diferents assignatures i que s’ha començat a aplicar durant el curs 
2015-2016 i que s’anirà implementant fins el 2019-2020. En primera instància i pel curs 2015-2016 es 
tracta de detectar l’abandonament precoç davant de les dificultats d’adaptació a l’entorn virtual o la 
inadaptació al ritme de treball a l’aula, molt particularment en els estudiants dels dos o tres primers 
semestres. 

Taxa de graduació 

Tant el grau d’Humanitats com el grau de Llengua i Literatura Catalanes han presentat una taxa de 
graduació inferior a l’esperada (del 5% al 10%). Tot i així, cal tenir en compte que, atès el ritme dels 
estudiants UOC, quan es comença a veure realment quants estudiants de cada cohort acaben graduant-
se és al cap de 8 o 9 cursos. Fins llavors no podrem donar per significatius el percentatges de graduació. 

En el cas del màster de Gestió Cultural la disminució sostinguda del nombre d’estudiants ha comportat 
un descens en el nombre de graduats del màster, que des de el seus inicis té un total acumulat de 510. 
L’any 2011 es va arribar a la xifra més alta, amb un total de 142 graduats, que ha anat baixant 
progressivament fins els 74 graduats del curs 2014-2015. 

Pel que fa a l’evolució de la taxa de graduació, les dades mostren com es tracta d’un programa que es 
cursa majoritàriament a temps parcial, amb pocs estudiants que es graduïn en un any (entre un 6-7%), i 
on la gran majoria dels estudiants realitza el programa en quatre semestres. Aquests resultats es poden 
justificar bàsicament per dos factors: en primer lloc pel grau d'exigència dels continguts del màster, que 
demana un volum de treball molt important, i en segon lloc, pel mateix perfil dels estudiants. 

Pel que fa a la resta de màsters universitaris, les taxes de graduació no són significatives donat el poc 
temps que fa que s’han desplegat aquestes titulacions. 

Adequació del professorat propi i col·laborador 

(Sobre l’adequació del professorat propi, vegeu l’apartat ‘Estàndard 4’ de l’informe.) 

L’adequació dels docents col·laboradors es desprèn, a més del resultats de rendiment i èxit esmentats 
més amunt,  dels resultats de satisfacció amb l’acció docent que mostren les enquestes als estudiants. 
Els índexs de satisfacció en els graus, se situen per sobre o molt a prop de la mitjana de la UOC 
(78,6%). A més, el grau de Llengua i Literatura Catalanes és el que obté una valoració més alta dins 
de tots els graus de la UOC, un 84,6%. 

Observem el mateix comportament quant als màsters, entre els quals destaca el MU de Gestió cultural, 
que obté una satisfacció amb l’acció docent del 90,3%.  

Mecanismes per a la innovació i millora continua 

A partir d’aquest any acadèmic, els programes de les reunions d’Estudis mensuals inclouen un apartat de 
pràctica docent on, en format seminari, es comparteixen bones pràctiques docents i es reflexiona 
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conjuntament sobre la incorporació de millores docents. Aquestes sessions les proposa el professor 
responsable de millora i innovació docent que, en coordinació amb l’eLearn Center i les direccions dels 
programes, vetlla per les bones pràctiques, la seva generalització, la incorporació de noves eines i 
pràctiques docents. 

També estan en funcionament diversos grups de millora contínua interna, pràctica docent i innovació (en 
coordinació amb l’eLearn Center), el grup d’interès d’expressió oral i escrita i el grup d’abandonament, 
que treballa coordinadament amb el grup d’interès de l’eLearn Center. A més, en els Estudis s’han creat 
algunes iniciatives focalitzades a la millora de materials com: el grup de vídeo o el d’infografia i mapes. 

Finalment, els Estudis d’Arts i Humanitats celebren anualment la Jornada de Docents Col·laboradors. 
Aquesta s’alterna i se celebra un any dins la trobada general de la UOC i l’altre és convocada 
específicament pels Estudis. En tots dos casos hi ha un espai de treball per a l’intercanvi de bones 
pràctiques, el debat sobre la metodologia docent, els mecanismes d’avaluació i la celebració de tallers 
dirigits a presentar eines o pràctiques per a la docència. Els resultats d’aquestes jornades està 
estretament relacionat amb la qualitat de l’acció docent, els objectius de les titulacions i la innovació 
docent.  

Bones pràctiques detectades 

- La utilització, en un nombre creixent d’assignatures, de la rúbrica d’avaluació i l’e-assessment 
(retorn en àudio/vídeo) com a metodologia pel feedback a l’estudiant. 

- L’aplicació i actualització semestral del protocol per al tractament del plagi. 

- Les jornades d’intercanvi de bones pràctiques docents per professors i consultors, 
organitzades des de les direccions dels programes o bé des de la direcció dels Estudis. 

- Un ampli programa d’activitats presencials obertes, dutes a terme per part de les titulacions i 
des de disciplines com la història, l’art, la literatura, la filosofia, la gestió cultural i les ciències 
socials, entre d’altres, orientades a promoure la projecció social de les titulacions i la 
comunicació amb el col·lectiu d’estudiants. 

 



 

Pla de millora 

Seguiment de les accions de millora dels cursos anteriors 

Accions de millora Resultat Observacions 

Seguiment acurat del disseny de les PAC’s amb treball en equip 
amb el PRA. 

Positiu Els IST recullen les millores que s’han inclòs en les PAC de 
les assignatures amb baixa satisfacció. 

Pla d’acolliment + racionalització i coordinació de l’AC 
Parcialment S’ha redactat un document complet de lluïta contra 

l’abandonament i que s’aplicarà durant 4 cursos. (Annex 5) 

Crear espais de discussió sobre alguns dels ítems de l’informe 
entre els grups d’interès, i utilitzar els existents (Comissió 
d’Estudis) 

 

 

Parcialment A la reunió del 25 de novembre de 2015, s’acorda que les 
reunions de la Comissió d’Estudis es programaran en funció 
del calendari d’elaboració dels diferents informes per garantir 
la participació dels estudiants en la seva elaboració. Des 
d’aquesta Comissió posem en valor aquesta forma de treball 
participatiu per part dels estudiants en la reflexió sobre les 
millores a aplicar. 

Publicar els informes de seguiment de titulació, així com el pla de 
millora que se’n derivi, (o bé informació sobre la Verificació, 
Modificació i Acreditació) a través del canal de comunicació més 
convenient d’acord amb el que s’estableixi institucionalment. 

 

Positiu Creació de l’espai públic de Qualitat de UOC 

Vigilància i diversificació  del portafoli 

 

 

 

Positiu S’han verificat a l’AQU les memòries de dues titulacions 
noves de grau: grau d’Història, Geografia i Història de l’Art i 
grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades, amb 
inici 20151. 

Entra en extinció, a partir del 20151 per baixa matrícula 
persistent el MU d’Estudis Catalans. 

Reverificació dels programes de MU de Gestió Cultural i MU 
de la Mediterrània Antiga. 
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Accions de millora Resultat Observacions 

Augment de la matrícula en les titulacions desplegades 

 

Positiu Graus de 2840 a 2974 matrícules i en MU de 799 a 965 
matrícules 

Reforç de les relacions amb els grups d’interès professional , 
acadèmic i institucional 

Parcialment S’han iniciat acords amb algunes institucions i empreses 
(MNAC, Aula Joaquim Molas, SONAR) però està pendent de 
sistematització. 

 

 

Accions de millora a nivell de titulació, estudis i universitat 

 

 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 

 Abandonament 
Alt índex de 
NP      (No 
Presentats) 

Estudis 
Reduir el nombre 
de NP 

Implementar el document 
sobre l’abandonament 
elaborat pels Estudis el 
curs 2014-2015 (Annex 5) 
i començant per adoptar 
mecanismes de vigilància 
d’abandonament precoç. 

2020 

Incrementar la 
taxa de rendiment 

Reducció del 
nombre de futurs 
NP 

Direcció dels 
programes 

NO 

 
Racionalització i 
millora de la gestió 
del TFG  

Excessiva 
càrrega 
docent per la 
direcció i 
avaluació dels 
treballs. 

Graus 

Distribució més 
racional de la 
càrrega de 
direccions i 
avaluacions entre 
el professorat i 
millora de la 
satisfacció de 
l’estudiant 

Elaboració d’un protocol 
transversal a tots els graus 
per la gestió, direcció i 
avaluació del TFG 

2016 

Augmentar la 
satisfacció i 
rendiment de 
l’assignatura de 
TFG. 

Direcció 
d’Estudis 

NO 



Informe de seguiment dels estudis 

Pàgina 19 de 20 
Estudis d’Arts i Humanitats                                                                                                                                1 de febrer de 2016 

 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 

 

Participació dels 
grups d’interès 
externs en la 
millora dels 
programes dels 
Estudis 

Actualment no 
s’està fent un 
seguiment de 
la qualitat dels 
programes 
per part de 
grups 
d’interès 
externs. 

Estudis 

Millorar la qualitat 
dels programes 
atenent a les 
necessitats de 
l’entorn 
professional, 
institucional i 
acadèmic. 

Creació del Consell 
Assessor dels Estudis 
d’Arts i Humanitats 

2016 

Constitució del 
Consell Assessor 
del Estudis d’Arts i 
Humanitats 

Recollir en el 
proper ISC les 
recomanacions 
del Consell 
Assessor dels 
Estudis d’Arts i 
Humanitats. 

Direcció 
d’Estudis 

NO 

 
Matrícula per sota 
dels objectius 

La posició 
estratègia 
feble dels 
estudis 
humanístics 
dins del 
sistema 
universitari 
català 

Estudis 

Oferta que faci 
front a aquesta 
posició 
estratègica 

 

Sostenibilitat 

Vigilància i diversificació 
del portafoli. 

Augment de la matrícula 
dels Estudis. 

Reforç de les relacions 
amb els grups d’interès 
professional, acadèmic i 
institucional 

Ampliar l’oferta en castellà 

 

2020 

Evolució del 
portafoli 

Evolució de la 
matrícula dels 
Estudis 

Direcció 
d’Estudis 

NO 



 

Annexos 

 

- Informes de seguiment de les titulacions oficials 
- Taules dels estudis: 

o Professorat propi (Annex 1) 
o Satisfacció docents (Annex 2) 
o Satisfacció dels estudiants (Annex 3) 
o Rendiment i èxit dels estudiants (Annex 4) 
o Document sobre propostes d’acció contra l’abandonament (Annex 5) 


