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Dades identificadores 
 
 

Universitat Universitat Oberta de Catalunya 

 
Nom del centre 

Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació 

 
 

Dades de 
 contacte 

 
Dra. Teresa Guasch Pascual 
Rambla del Poblenou, 156 

08018 Barcelona 
Tel. +34 93 326 36 00 
Fax. +34 93 356 88 22  

tguaschp@uoc.edu 
 

Responsables de 
l’elaboració de 

l’informe de 
seguiment 

Dra. Teresa Guasch i Pascual – Directora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació. 
Dr. Manuel Armayones Ruiz – Subdirector de Docència dels Estudis de Psicologia i Ciències 
de l’Educació 
Rosana Verde Raña – Mànager de programa de l’àmbit de Psicologia i Salut 
Marta Ferrusola Fargas– Mànager de programa de l’àmbit d’Educació i TIC 
Anna Buil Feliu – Tècnica de suport a la direcció 

 
 

Titulacions impartides al centre 

Denominació 
Codi 

RUCT 

Crèdits 
ECTS 

Curs 
d’implantació 

Direcció del 
programa 

Grau d’Educació Social 2500597 240 2009-2010 
Segundo Moyano 

Mangas 

Grau de Psicologia 2500106 240 2008-2009 
Anna Gálvez 

Mozo 

Màster universitari de Dificultats de l’aprenentatge i 
trastorns del llenguatge per la Universitat Oberta de 
Catalunya 

4313844 60 2013-2014 

Llorenç Andreu 
Barrachina 

Màster universitari d’Educació i TIC (e-learning) 4311395 60 2008-2009 
Lourdes Guàrdia 

Ortiz 

Màster universitari de Psicologia, salut i qualitat de vida 
per la Universitat Oberta de Catalunya 

4312432 60 2012-2013 
Manuel 

Armayones Ruiz 
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Elaboració de l’informe 
 

En l’elaboració de l’informe, ha participat la Directora d’Estudis, el subdirector de Docència dels Estudis, 
les dues mànagers de programa i la Tècnica de Suport a la Direcció dels Estudis, comptant amb l’opinió 
dels Directors de Programa de les titulacions dels Estudis i els professors responsables. També s’ha 
comptat amb l’opinió d’un grup d’interès format per un consultor, un estudiant i un graduat. El procés 
d’elaboració de l’Informe de Seguiment de Centre ha seguit el següent diagrama de flux, tenint com a últim 
pas la validació i aprovació de l’informe per part del Consell de Direcció: 

 

 
Per a l’elaboració dels Informes de Seguiment de les titulacions (IST) es procedeix primerament a una 
recollida de dades i resultats de les titulacions a través de l’aplicació de dades que hi ha establerta (DAU) i 
que ens facilita l’operatiu de planificació i qualitat. 

La Comissió de titulació elabora una primera reflexió i valoració global dels resultats de la titulació, i una 
proposta de millora de tots els punts febles detectats. Es redacta l’informe de seguiment amb el suport 
d’una experta en qualitat de l’operatiu de Planificació i Qualitat. Els documents resultants es comparteixen 
amb tot el professorat de cada titulació. 

  



Informe de seguiment dels estudis 

Pàgina 5 de 19 

Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació                                                                                       12 de gener de 2016 

Estàndard 2: Pertinència de la informació pública 

El 2 de juliol de 2015 la UOC va posar en marxa el portal de transparència per donar compliment a la llei 
estatal 19/2013 i a la catalana 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

Aquest portal té com a objectius facilitar la informació relativa a l’activitat docent, investigadora i de gestió 
que es duu a terme a la Universitat i els seus resultats, i fomentar la transparència com un valor necessari. 
El portal de transparència, que agrupa informació, dades i indicadors de la UOC que hi ha publicats als 
diferents espais web, és un punt de partida en la presentació estructurada de la informació pública de la 
UOC i anirà evolucionant amb la incorporació de nous espais i continguts. 

La informació de les titulacions dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació disposa de dos canals 
fonamentals de difusió: el web dels Estudis (epce.uoc.edu) que dóna informació sobre l’activitat, equip, 
publicacions i notícies relacionades; i el portal de la Universitat (www.uoc.edu) que ofereix informació 
específica i detallada de cada titulació. 

En el cas de la web dels Estudis, disponible al públic en general, el contingut facilitat permet conèixer la 
missió, equip, línies de recerca, accions d'innovació, difusió i publicacions, centres col·laboradors i activitats 
impulsades pels Estudis, com els Debats d'Educació, que permeten crear xarxa amb el sector educatiu. 
Pel que fa a possibles millores de cara al futur s’està treballant en la realització d’una publicació periòdica, 
en format revista o blog, per tal d’actualitzar amb més freqüència la informació que es comparteix amb el 
públic en general. Així mateix està previst que al llarg de 2016 es posi en marxa un canal de Twitter i un 
possible blog dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació. Aquests canals servirà per donar difusió 
a la societat dels treballs de tot l’equip docent dels Estudis: professors propis, professors col.laboradors i 
estudiants (ex difusió de TFG’s,TGM’s). Els canals permetran que qualsevol persona interessada tant de 
l’àmbit acadèmic com professional tingui un accés encara més fàcil a la producció acadèmica i científica 
dels Estudis, a les jornades i congressos i en definitiva a tot allò que des de el món acadèmic els Estudis 
podem oferir a la societat. 

A banda del web, hi ha també canals específics per a informar i comunicar-se amb els diferents grups 
d’interès, com és el cas del del fòrum de la Comissió d’Estudiants, on els estudiants dels Estudis poden 
comunicar-se amb els seus representants i aquests fer arribar les propostes que considerin convenients 
als directors de Programa i/o directora d’Estudis.   

Els Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació revisen i actualitzen regularment la informació de les 
titulacions abans del començament de semestre. Des de les direccions de programa es valida la informació 
que apareix i s’hi fan les modificacions pertinents. A partir dels resultats de l’enquesta d’incorporació es 
poden identificar els aspectes que cal millorar en la informació pública en el pla institucional i dissenyar 
accions de millora, principalment pel que fa al procés d’informació i matriculació. En aquest sentit, més del 
75% de l’alumnat del segon semestre del curs 2013-2014 estan molt satisfets o satisfets amb la informació 
del web de la UOC i la consideren suficient i adequada. 

La informació pública de cada titulació conté una estructura ordenada on se’n mostra la informació 
relacionada. El pla d’estudis és l’eix central de la informació de la titulació. La informació relativa al pla 
d’estudis mostra el conjunt d’assignatures que formen la titulació i el pla docent de l’assignatura del darrer 
semestre amb docència. La informació de l’assignatura estàndard conté els elements següents: una 
descripció breu dels objectius de l’assignatura, l’encaix de l’assignatura en el conjunt del pla d’estudis, els 
camps professionals en què es projecta, els coneixements necessaris previs a la formalització de la 
matrícula, els objectius i competències, i les unitats d’aprenentatge que formen cada mòdul. Segons les 
característiques de les assignatures, es fa èmfasi en un apartat o un altre.  

Web dels estudis http://www.uoc.edu/portal/ca/estudis_arees/psicologia_ciencies_educacio/index.html 

http://www.uoc.edu/portal/es/estudis_arees/psicologia_ciencies_educacio/index.html 

http://www.uoc.edu/portal/en/estudis_arees/psicologia_ciencies_educacio/index.html 

Informació dels 
programes 

http://estudis.uoc.edu/ca/graus/psicologia/presentacio 

http://estudios.uoc.edu/es/grados/psicologia/presentacion  

http://estudis.uoc.edu/ca/graus/educacio-social/presentacio  

https://drive.google.com/open?id=0B7W9WPdxdb9SejlfcTRQTjRia2s
http://estudis.uoc.edu/ca/graus/psicologia/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/graus/psicologia/pla-estudis
http://www.uoc.edu/portal/ca/estudis_arees/psicologia_ciencies_educacio/index.html
http://www.uoc.edu/portal/es/estudis_arees/psicologia_ciencies_educacio/index.html
http://www.uoc.edu/portal/en/estudis_arees/psicologia_ciencies_educacio/index.html
http://estudis.uoc.edu/ca/graus/psicologia/presentacio
http://estudios.uoc.edu/es/grados/psicologia/presentacion
http://estudis.uoc.edu/ca/graus/educacio-social/presentacio
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http://estudios.uoc.edu/es/grados/educacion-social/presentacion  

http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/dificultats-aprenentatge-transtorns-
llenguatge/presentacio 

http://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/dificultades-aprendizaje-transtornos-
lenguaje/presentacion 

http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/educacio-tic/presentacio 

http://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/educacion-tic/presentacion  

 

Des del portal es pot accedir amb el perfil Estudiant a la informació relacionada amb el desenvolupament 
operatiu de les titulacions. En format text i amb vídeos, es dóna resposta a les necessitats que el Servei 
d’Atenció a l’Estudiant detecta que necessiten una acció comunicativa més precisa i acurada. Una mostra 
de l’interès que genera el canal UOC de YouTube és el nombre de visites d’alguns dels vídeos: «Com 
s’estudia a la UOC / Cómo se estudia en la UOC» (més de 105.143 visualitzacions); «Els consultors en el 
marc del model pedagògic de la UOC / Los consultores en el marco pedagógico de la UOC» (més de 
6.071 visualitzacions); els tres vídeos sobre el sistema d’avaluació a la UOC (més de 
12.000 visualitzacions) o «Calcular el preu de la matrícula / Calcular el precio de la matrícula» (més de 
6.880 visualitzacions). 

El reconeixement de crèdits per avaluació d’estudis previs i, principalment, el reconeixement acadèmic 
d’experiència professional, és un procés també clau per al perfil d’estudiant de la UOC, atès que una gran 
majoria té estudis previs o experiència professional. L’estudiant pot consultar el procediment que ha de 
seguir per a sol·licitar aquest reconeixement. 

En el canal UOC de YouTube, també cal destacar la informació que hi apareix relativa a l’activitat dels 
Estudis, la qual és interessant no tan sols per als futurs estudiants, sinó també per a tota la comunitat 
educativa, professional i investigadora. 

Pel que fa a la informació relativa a la qualitat de les titulacions, a l’espai Qualitat de l’apartat La Universitat 
es mostren una sèrie d’indicadors, com, per exemple, els resultats acadèmics i la satisfacció de les 
titulacions en oferta. Els resultats exposats responen als indicadors compromesos en el contracte programa 
i en la memòria de verificació de cada titulació.  

El portal de la Universitat, amb l’objecte de donar resposta a les necessitats d’informació de cada grup 
d’interès, permet seleccionar el perfil d’usuari: estudiant, alumni, investigador, empresa i mitjà de 

comunicació. 

La Universitat disposa d’un portal de qualitat, organitzat en quatre apartats: Política de qualitat, Qualitat de 
les titulacions, Indicadors de rendiment i satisfacció i Personal acadèmic. En l’espai Qualitat de les 
titulacions es poden consultar els documents vinculats al cicle de vida de cada titulació: informació del 
RUCT, la memòria verificada, els informes de seguiment, les modificacions que s’han aprovat, el resultat 
del procés d’acreditació i els informes que han emès les agències de qualitat en cadascun dels processos. 

Pel que fa a l’apartat Indicadors de rendiment i satisfacció, es pot accedir a la informació relativa als resultats 

acadèmics, els resultats de satisfacció i la inserció laboral. 

A l’apartat Resultats acadèmics es mostren els indicadors docents que permeten el seguiment i l’anàlisi de 
les titulacions de forma agregada (evolució de les taxes de rendiment, èxit, graduació, abandonament i 
nombre de graduats). També es pot consultar, a partir d’un document accessible en aquest espai, la 
informació de cada grau i màster des del començament. 

A l’apartat Resultats de satisfacció, es mostren els resultats agregats de les diferents enquestes del cicle 

de vida acadèmica dels estudiants. 

La informació de cada titulació és possible consultar-la a partir d’un document accessible des d’aquest 
apartat, en què es pot veure l’evolució dels resultats en els darrers tres anys. El model de qüestionari que 
ha respost l’estudiant també està disponible des de l’apartat Resultats de satisfacció: accés i incorporació; 

període docent: assignatures i final de curs, i graduació. 

http://estudios.uoc.edu/es/grados/educacion-social/presentacion
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/dificultats-aprenentatge-transtorns-llenguatge/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/dificultats-aprenentatge-transtorns-llenguatge/presentacio
http://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/dificultades-aprendizaje-transtornos-lenguaje/presentacion
http://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/dificultades-aprendizaje-transtornos-lenguaje/presentacion
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/educacio-tic/presentacio
http://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/educacion-tic/presentacion
http://www.uoc.edu/estudiant/portal/ca/index.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYC6Kwamb2vfyDwl_ZTs6RTeq8tGERUk9
https://www.youtube.com/watch?v=ZkWDLHu_0JM
https://www.youtube.com/playlist?list=PLD9DD5DD7ED32B00F
https://www.youtube.com/playlist?list=PLD9DD5DD7ED32B00F
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/index.html
http://www.uoc.edu/estudiant/portal/ca/index.html
http://alumni.uoc.edu/opencms_alumni/opencms/ca/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/recerca-innovacio/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/empreses/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/sala-de-premsa/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/sala-de-premsa/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/qualitat-titulacions/avaluacio-titulacions/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/resultats/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/resultats/resultats-rendiment/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/resultats/resultats-satisfaccio/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/documentacio/Cicle_vida_estudiant.pdf
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/documentacio/Cicle_vida_estudiant.pdf
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/documentacio/Resultats_Satisfaccio.pdf
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/documentacio/Questionari_Exemple_Incorporacio.pdf
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/documentacio/Questionari_Exemple_Assignatures.pdf
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/documentacio/Questionari_Exemple_FinalCurs.pdf
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/documentacio/Questionari_Exemple_Graduats.pdf
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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. En 
l’espai Qualitat del portal de la UOC, la Universitat posa a disposició dels diferents grups d’interès els 
informes d’avaluació externa de la Universitat en els diferents processos de seguiment i avaluació que s’han 
portat a terme. Per a facilitar la localització dels diferents documents, la informació està organitzada en dos 
àmbits: l’institucional i el de les titulacions. 

 

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

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

Els Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació disposen de diversos mecanismes interns de millora 
contínua que s’evidencien en els diferents grups de treball, comissions i objectius, tal com es posa de 
manifest en l’informe de seguiment de centre. Durant el curs 2014-2015 les comissions (vegeu la imatge 2) 
han seguit treballant de manera permanent en diversos aspectes estratègics per als Estudis com ara la 
internacionalització dels programes, l’impuls de la recerca, la implantació d’accions innovadores en tots els 
seus programes, i el plantejament de noves propostes i fórmules de portafolis de les titulacions que s’ajustin 
a les necessitats socials.  

 

Imatge 2. Comissions, objectius i comunitats de bones pràctiques 

La visibilitat al món professional, la reducció de l’abandonament i la creació de mecanismes de seguiment 
i millora de la qualitat docent són els eixos de treball dels grups d’objectius. D’altra banda, els Estudis de 
Psicologia i Ciències de l’Educació disposen de les comunitats de bones pràctiques (tutoria, TFM/TFG, 
Pràcticum) que permeten compartir experiències excel·lents i coneixement sobre com resoldre punts clau 
o conflictius de l’activitat d’aquests processos. La participació en el projecte PAC-plagi sobre la detecció 
del plagi a internet —un aspecte clau en el nostre context—, i el grup que vetlla per a una millor sostenibilitat 
i coresponsabilitat als Estudis completen els mecanismes de millora, en què participa tot el professorat i tot 
l’equip de gestió dels Estudis. 

Un altre instrument que incideix en la qualitat docent dels programes són les reunions d’estudis, que es 
celebren mensualment, i en què participa tot el professorat dels Estudis. En aquesta jornada es tracta de 
temes estretament relacionats amb la qualitat de l’acció docent: objectius dels programes, innovació docent, 
compartició de bones pràctiques entre assignatures, mecanismes d’avaluació, etc. 

http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/documentacio/UOC_Manual_sistema_garantia_Cat_04-1.pdf
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/documentacio/UOC_Manual_sistema_garantia_Cat_04-1.pdf
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Aquests mecanismes reverteixen tant en el procés de disseny de noves titulacions com en el procés de 
recollida d’informació per tal de dissenyar propostes de millora dels resultats d'aprenentatge de les diferents 
titulacions que ja tenim.  

El suport rebut des de la Universitat per a dur a terme el disseny i l’aprovació de les noves titulacions 
continua sent valorat molt positivament per part dels nostres Estudis. El SGIQ implementat ha posat a 
disposició de les Comissions de titulacions criteris i procediments interns clarament definits, així com un 
seguit d’eines i recursos que estableixen els paràmetres per al disseny i aprovació de les titulacions (es 
destaquen per exemple les Guies de suport per a l'elaboració de programes formatius oficials, Plantilles de 
les memòries, Calendaris). 

Les comissions de titulació, responsables del disseny d’una nova titulació compta durant tot el procés amb 
el suport de la mànager de programa, del tècnic de Gestió acadèmica i de la Comissió de Suport a la 
Titulació formada per un equip interdisciplinari intern que a través de procediments d'informació i consulta, 
vetlla per la viabilitat metodològica, operativa, econòmica i de qualitat de la nova titulació. 

Així mateix, l’àrea de Planificació i Qualitat proporciona  formació i suport tècnic als responsables de 
l’elaboració de les memòries de verificació durant tot el procés, i aquest és un aspecte que valorem molt 
positivament. 

Finalment, cada Comissió de Titulació ha tingut el suport de diferents comissions d'experts o de consells 
assessors (que inclouen representants de l'administració pública, de l'àmbit universitari, dels sectors 
professionals...) en el moment del seu disseny inicial, de tal manera que els diferents grups d'interès van 
poder manifestar la seva opinió sobre els programes.  

En l’anterior informe apuntàvem que tot i que en termes generals els grup d’interès participen del procés, 
s’hauria de  fomentar un nivell d’implicació més elevat, i reflexionar sobre com donar continuïtat, com 
sistematitzar aquest procediment de consulta i rendiment de comptes. En aquest sentit, durant el curs 2014-
15 s’ha treballant intensament en sentar les bases per a la configuració d’un Consell Assessor dels Estudis, 
un òrgan consultiu en matèria d’activitat docent i de recerca, que servirà per adequar la nostra oferta 
formativa, així com les nostres propostes investigadores, a les necessitats i els interessos d’aquells 
professionals, institucions i organismes que es troben integrats en el desenvolupament quotidià dels camps 
de coneixement propis dels Estudis. Aquest Consell estarà integrat per un representant del Col·legi Oficial 
de Psicòlegs de Catalunya; un representant del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya; 
un representant del Col·legi Oficial de Pedagogs de Catalunya; un representant del món professional i 
acadèmic de reconegut prestigi i polivalència en els camps propis dels Estudis; tres representants 
d’associacions, organismes o entitats vinculades als camps de l’educació, la psicologia i el camp d’acc ió 
social; i un representant del món professional i/o acadèmic de reconegut prestigi i polivalència en els camps 
propis dels Estudis en l’àmbit internacional. 

Malgrat tota aquesta tasca d'obtenció de dades descrita als anteriors paràgrafs i que es recull en els 
informes de seguiment de titulació, des dels Estudis trobem a faltar una eina que ens permeti tenir-les 
recollides a aquest nivell, al d'Estudis, per tal que es puguin prendre les decisions oportunes a nivell 
acadèmic interprogrames o a nivell extraprogrames. En aquest sentit estem pensant en un Quadre de 
comandament on es recullin de forma sistematitzada aquestes dades que ens puguin donar tant informació 
qualitativa com quantitativa, global i sistemàtica, del funcionament de tots els programes, ja siguin oficials 
o no, dels Estudis  

Pel que fa al seguiment dels plans de millora, es comparteixen amb l’equip de la titulació i es dissenya un 
pla i seguiment de la seva execució a través del Consell de Direcció (òrgan dels Estudis on participen els 
directors de programa de les titulacions que aquí es recullen, les Mànagers de programa, i la tècnica de 
suport a la Direcció). Aquesta planificació es concreta en els objectius anuals dels grups de treball dels 
Estudis, en les comissions de titulació i en els Plans d’Objectius Personals (POP) de cada professor o 
personal de gestió. Malgrat aquesta organització, pensem que es pot millorar el seguiment de la 
implementació de les accions de millora proposades a cada titulació, per tal de disposar de més evidències 
del grau d’assoliment dels objectius. 

Les direccions de programa i els professors responsables d’assignatura poden saber el rendiment de la 
titulació i de les assignatures al final del semestre per mitjà del DAU (magatzem de dades o data 
warehouse), una aplicació web on es recullen de manera centralitzada totes les dades relacionades amb 
els resultats acadèmics i de satisfacció. Les dades es poden comparar amb els semestres anteriors i es pot 
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veure l’evolució dels resultats amb diferents taules i gràfics. Les dades es presenten agregades per 
programa, per assignatures i per aules. El procés Anàlisi i utilització dels resultats de l’aprenentatge 
(P26_D6_RES_aprentatg_v.1) del MSGIQ mostra les accions que cal dur a terme. 

D’altra banda, la Universitat disposa de mecanismes, eines i personal amb la missió de recollir la satisfacció 
dels diferents grups d’interès, tal com recull l’MSGIQ en el procés Anàlisi i utilització dels resultats de 
satisfacció (P28_D6_RES_satisfac_v.1). Des del curs 2011-12 s’ha completat el recull de la satisfacció del 
cicle de la vida acadèmica de l’estudiant, tant per a les titulacions de grau com per a les de màster. 
S’elaboren diferents informes per a cadascuna de les enquestes  i es posen a disposició dels responsables 
acadèmics (direcció de programa i professors responsables d’assignatura) per a 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 per a la millora dels diferents 
elements vinculats amb l’acció docent de les assignatures (recursos d’aprenentatge, consultoria, sistema 
d’avaluació...).  

Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu 

L’equip dels Estudis està integrat per 40 professors propis (Veure taula 3), un total de 418 consultors i 80 
tutors. El professorat propi és el responsable de garantir que l’equip docent de consultors, que són els que 
ofereixen atenció a l’estudiant en les aules, disposa de l’experiència docent, professional i investigadora 
requerida per a garantir l’assoliment de les competències. El disseny, la implantació i el seguiment del 
procés d’aprenentatge per a cada assignatura, incloses la definició dels recursos i les activitats, la 
planificació acadèmica i la selecció i coordinació de l’equip de consultors, com també l’avaluació i la 
qualificació dels estudiants, són responsabilitat del professor. El 92,5% d’aquest equip propi dels Estudis 
de Psicologia i Ciències de l’Educació és doctor i és destacable que un 80% té l’avaluació positiva de 
l’agència de qualitat. El 47,5% d’aquest professorat ha obtingut l’acreditació de recerca amb el 
reconeixement d’un o més trams. D’altra banda, el 80% ha obtingut també l’avaluació de la seva activitat 
docent, amb el reconeixement d’un o més trams docents.  

Pel que fa a l’experiència investigadora, als Estudis destaquen vuit grups de recerca en l’àmbit de les 
ciències de la salut i les ciències socials, dels quals un és un grup consolidat i els altres set, reconeguts 
com a emergents (hi participen tant l’equip propi com el col·laborador). A més, s’estan dirigint les tesi de 24 
estudiants de doctorat. Al web dels Estudis, al web de l’eLearn Center —centrat en la recerca aplicada a 
l’aprenentatge virtual (e-learning) i el foment de la innovació— i al de l’IN3 es poden consultar amb detall 
els projectes, les publicacions, les estades de recerca i les participacions en congressos dels grups de 
recerca dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació. 

L’activitat acadèmica del professorat propi integra el conjunt de funcions que ha d’assumir al llarg de la 
seva carrera acadèmica i inclou l’activitat docent i d’innovació, l’activitat de recerca i transferència i la difusió 
de coneixement i l’activitat institucional. Mitjançant un pla de dedicació acadèmica, la Universitat disposa 
dels mecanismes per a assegurar l’acompliment de la càrrega acadèmica i el dimensionament correcte 
dels equips acadèmics. La direcció dels Estudis és responsable que el conjunt d’activitat acadèmica del 
professorat cobreixi les necessitats docents i la resta d’objectius estratègics del professorat i dels Estudis. 

El professorat propi també participa amb asiduitat en l’estratègia de difusió del coneixement de la 
Universitat, a través de la Guia d’experts, que recull la informació sobre els perfils d’expertesa dels 
acadèmics de la UOC i que es posa a l’abast de tots els mitjans de comunicació.   

Pel que fa al personal docent col·laborador, cada semestre es determina la necessitat de nous professors 
col·laboradors segons el nombre d’estudiants matriculats, i segons l’anàlisi que es fa semestralment dels 
indicadors de satisfacció de l’acció de consultoria (tal com es mostra als informes de seguiment). A partir 
de la definició dels perfils acadèmics i professionals previstos als estudis, s’inicia la convocatòria per a la 
selecció de professorat col·laborador nou. Es prioritzen candidatures amb una àmplia experiència en el 
món professional o especialització acadèmica i investigadora en l’àmbit de cada assignatura. Això facilita 
una acció docent contextualitzada i aplicada. L’espai web Uneix-te al nostre equip recull la informació del 

procés de selecció. 

Quan el professorat propi accedeix a la UOC s’integra dins d’un pla d’acolliment que l’orienta en la 
metodologia docent, les funcions del professorat, la missió, els valors i el disseny organitzatiu de la 
institució. A més, durant el primer mes d’estada a la UOC es dissenya un pla d’acompanyament amb 

http://epce.uoc.edu/
http://www.uoc.edu/portal/ca/elearncenter/index.html
http://in3.uoc.edu/opencms_portalin3/opencms/ca/index.html
http://www.uoc.edu/opencms_portal2/opencms/CA/uoc-news/kit-premsa/guia-experts/list.html
http://www.uoc.edu/opencms_colaboradors/opencms/CA/treballa/index.html
https://drive.google.com/open?id=0B7W9WPdxdb9Sb21lT1VuTTdORTQ
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l’assignació d’un mentor o mentora, triat entre el professorat dels Estudis o el centre a què s’adscriu. Aquest 
pla d’acolliment inclou el treball col·laboratiu professorat-consultor. 

Un cop integrat en els estudis, el professorat propi disposa d’espais de suport destinats a proporcionar 
informació sobre els aspectes que els són necessaris i útils per a desenvolupar la seva tasca com a 
professors (espai Aplicacions específiques de la IntraUOC de la Universitat i el suport dels operatius de 
Tecnologia Educativa i Suport docència). Les eines que té el professorat a la seva disposició li permeten 
coordinar la docència juntament amb el consultor. 

Pel que fa al personal docent col·laborador, l’acollida i la formació inicial es fan al començament del 
semestre, un cop han estat seleccionats. Aquesta formació (d’un mes de durada aproximadament) té els 
objectius següents: 

-  Tenir una visió àmplia del Campus com a entorn virtual en què hi ha la docència, però també tota 
la informació i la gestió de la institució. 
-  Conèixer, provar, analitzar i valorar el funcionament del Campus en general i de l’aula virtual en 
particular. 
-  Conèixer el Campus Virtual amb una doble perspectiva: com a usuaris i com a responsables 
d’una aula virtual. 

 

Aquesta formació inicial per a nous professors col·laboradors permet acompanyar-los en les seves primeres 
accions com a responsables docents d’una aula. En aquests cursos els col·laboradors utilitzen el mateix 
tipus de metodologia i espai virtual que després faran servir en la seva assignatura. Un exemple és el cas 
els tutors, que disposen d’una sala-fòrum específica al Campus virtual, i en concret en el cas de Psicologia, 
d’un pla de tutoria a través d’una wiki, que els facilita la seva tasca d’acompanyament a l’estudiant.  

En l’àmbit dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació, i per tal de millorar la qualitat de l’activitat 
docent, s’organitzen diverses activitats formatives per a tot l’equip docent (tant el propi com l’equip de 
professorat col·laborador) amb l’objectiu de garantir, principalment, la seva formació metodològica, però 
també per a fomentar la seva implicació en la comunitat UOC i el sentiment de pertinença. Ens sembla 
especialment rellevant assenyalar l’alt nivell de satisfacció dels docents col·laboradors amb aquest tipus 
d’accions, que mesurem sempre després de cadascuna de les activitats realitzades. 

Alguns dels seminaris o de les jornades d’innovació duts a terme són: 

 
· Avaluació autèntica. Sessió de treball organitzada pel grup Innovació en el Sistema d’Avaluació (ISA), 

per a elaborar una graella de valoració de les activitats d’avaluació contínua, aplicable a les 
activitats (PAC) que habitualment es dissenyen a la UOC, per a conèixer fins a quin punt les 
activitats que es proposen estan relacionades amb un context real i són significatives per als 
estudiants.  

· Integració del vídeo a les aules. Sessió de treball amb tots els professors responsables dels Estudis 
per treballar per a l’increment de la presència del vídeo a les aules, i dels elements audiovisuals en 
general, per a millorar els processos d’aprenentatge. 

· Nou format d’aula. Sessió en què es presentava l’experiència de diversos professors sobre els 
avantatges del nou format d’aula impulsat per la UOC, que permet més flexibilitat en el disseny i 
autonomia docent. Aquesta mateixa formació es va fer també amb tot l’equip de col·laboradors.  

· El retorn personalitzat en entorns virtuals d’ensenyament i aprenentatge. Formació específica 
adreçada a professorat propi i col·laborador per tal de saber com fer un retorn personalitzat, 
compartir experiències i programar accions específiques per dissenyar i donar retorn formatiu i 
personalitzat (feedback) en totes les assignatures. 

· Activitats organitzades per l’eLearn Center a través del programa Internacionalization at Home i altres 
projectes. 

.  Debats d’Educació, organitzats juntament amb la Fundació Jaume Bofill.   
Aquest tipus d’activitats permet que professors i col·laboradors puguin trobar-se i debatre sobre 
una temàtica específica, amb professionals o acadèmics de referència mundial. 

Cafès d’Innovació dels Estudis. Períodicament s’ha realitzats diferents trobades dels professors que 
sota el nom genèric “Cafès d’Innovació” organitzats per la Comissió d’Innovació dels Estudis han 
permés l’intercanvi d’experiències innovadores en docència com poden ser l’ús de xarxes socials 

https://drive.google.com/open?id=0B7W9WPdxdb9SbjhWbW13VkNzRHc
https://drive.google.com/open?id=0B7W9WPdxdb9ScXZRZ2lhc0JubW8
http://www.debats.cat/ca
http://www.debats.cat/ca
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en la docència o el treball docent a travès d’eines externes al campus moltes d’elles basades en 
Software Lliure. 
 

 

A més, cada titulació ha desenvolupat i desenvolupa accions formatives específiques per al seu equip 
col·laborador de manera contínua, com és el cas de les jornades anuals del màster de Psicologia, salut i 
qualitat de vida dirigides al professorat  col·laborador i a alumnes o conferències debat.  

La Universitat disposa d’un programa intern per al desenvolupament de la innovació docent per part del 
professorat propi. Els projectes d’innovació poden ser de baix a dalt (bottom-up), nascuts principalment de 
convocatòries internes (APLICA), o bé de dalt a baix (top-down), fruit d’una proposta institucional de caire 
transversal (PETRA). Aquests programes tenen com a objectiu la concessió d’ajudes per al finançament 
d’iniciatives i projectes pilot que tinguin com a finalitat desenvolupar projectes d’innovació en els àmbits de 
la pràctica docent i de la gestió universitària. El professorat propi i col·laborador dels Estudis de Psicologia 
i Ciències l’Educació participa activament en aquest tipus de convocatòries internes i, de fet, de les cinc 
propostes acceptades per a 2016 n’hi ha dues impulsades per dues professores del nostre equip. Es tracta 
d’un termòmetre emocional per a la docència, sistema per a visibilitzar les emocions implicades en 
l'experiència d'aprenentatge dels nostres estudiants com una eina per a monitorar-los, donar-los suport i 
millorar l'aprenentatge; i de Patrons de Ludificació per al Codisseny d'Activitats d'Aprenentatge (CO-
LUDIFICA), definició d'uns instruments de manera col·lectiva (patrons de disseny) que facilitin al professorat 
el disseny d'activitats d'aprenentatge «ludificades» de forma coherent i eficaç.  

La Universitat garanteix, mitjançant el nou document de política de professorat aprovat a finals de 2015, els 
mecanismes que defineixen la progressió del professorat propi en la institució, segons un sistema objectiu 
d’avaluació i promoció, basat en el reconeixement extern de l’AQU i intern de la mateixa Universitat, dels 
mèrits i la qualitat de l’activitat docent (Docentia) i de recerca (sexennis) duta a terme.  

L’any 2008, l’agència de qualitat AQU va aprovar el Manual d'avaluació de la qualitat docent del professorat. 
D’ençà que es va aprovar, s’han dut a terme cinc convocatòries. L’objectiu de l’avaluació de l’activitat docent 
del professorat és la millora contínua de l’equip docent i és un dels mecanismes de què disposa la 
Universitat per a garantir la qualitat de l’equip propi. L’avaluació del professorat propi inclou els mecanismes 
de coordinació amb l’equip de consultors i les accions envers les seves assignatures fruit de l’avaluació 
dels resultats acadèmics. La Universitat segueix tenint com a repte definir un mecanisme per a l’avaluació 
de l’activitat docent del professorat col·laborador, més enllà de l’avaluació dels indicadors de rendiment i la 
satisfacció d’aula que es revisen cada semestre. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=iQb5zeRxrTg
https://www.youtube.com/watch?v=iQb5zeRxrTg
http://www.uoc.edu/portal/ca/elearncenter/innovacio/convocatoria-aplica/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/elearncenter/innovacio/projectes-estrategics-transversals/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/elearncenter/innovacio/index.html
http://www.aqu.cat/doc/doc_22663080_1.pdf
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/personal-academic/qualitat-docencia/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/personal-academic/qualitat-docencia/index.html
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Valoració dels resultats obtinguts per les titulacions dels estudis  
 

La valoració dels resultats que presentem la fem en relació a la matrícula, l’oferta formativa dels estudis, el 
perfil d’ingrés dels estudiants, l’assoliment de les competències durant la titulació, la taxa de graduació i els 
mecanismes d’innovació i millora, així com les bones pràctiques identificades. 
 
Pel que fa a la matrícula, cal assenyalar que en termes generals els resultats són positius en tant que les 
diferents titulacions incrementen (Grau de Psicologia, MU en Dificultats de l’Aprenentatge i Grau d’Educació 
Social) el seu nombre d’alumnes; fet que, sens dubte, reflecteix l’interès dels estudiants en les titulacions 
que els oferim des dels Estudis; o com en el cas del MU en Educació i TIC mantenen un nombre alt 
d’estudiants tot tenint en compte que cada cop hi ha més universitats que ofereixen una titulació similar, la 
qual cosa posa de manifest el reconeixement del nivell d’expertesa de la UOC en aquesta matèria. 
 
Sí que hem de tenir en compte el cas específic del MU en Dificultats de l’Aprenentatge amb una matrícula 
molt nombrosa i que ha superat àmpliament les expectatives de la Universitat. En aquest sentit estan 
previstes accions per redirigir a alumnes cap a altres formacions que puguin ajustar-se millor tant a la realitat 
professional com, i sobretot, als seus interessos.  
 
Aquest aspecte ens porta a valorar el conjunt de l’oferta formativa dels Estudis. Els Estudis compten amb 
dos graus molt consolidats des del punt de vista del seu disseny i  amb un alt nivell de satisfacció dels 
estudiants i sobretot dels graduats -el grau de Psicologia i el grau d’Educació Social-; i també la llicenciatura 
de Psicopedagogia (en extinció des del setembre 2013). És a partir d’aquesta titulació que es els Estudis 
sumen 20 anys d’experiència en l’ensenyament-aprenentatge en entorns virtuals i en recerca en aquest 
àmbit (e-learning), el que els permet pensar en propostes formatives que recullin aquesta expertesa tant 
de l’àmbit de coneixement com a nivell metodològic (sobre com hem d’ensenyar i fomentar l’aprenentatge).  
 
Complementàriament, per tal de donar resposta als nostres graduats, els Estudis també tenen una oferta 
formativa de postgrau que ha anat desenvolupant-se en els darrers anys, i que ha anat aglutinant 
l’expertesa generada en els Estudis a partir de la recerca i aquesta experiència metodològica. 
 
En l’àmbit de l’educació, s’ofereix el MU d’Educació i TIC (pioner en el seu àmbit de coneixement), el MU 
en Dificultats d’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge, i el Professorat d'educació secundària obligatòria 
i batxillerat, formació  professional i ensenyament d'idiomes, conjuntament amb la UPF. 
 
En l’àmbit de la Psicologia comptem també amb dos MU’s com son el Màster en Psicologia General 
Sanitària i el MU en Ocupació i Mercat de Treball, a banda del Màster universitari de Psicologia, salut i 
qualitat de vida, que es troba en extinció. 
 
El Màster en Psicologia General Sanitària (interuniversitari UdG-UOC) és un Màster altament demandat 
pels estudiants de Psicologia i què degut a les limitacions normatives del mateix en relació a les 
característiques que han de complir els centres de pràctiques externes, només ha pogut oferir 40 places 
per a llicenciats/graduats en Psicologia. Aquesta situació ha provocat neguit entre els molts estudiants que 
volen cursar aquest màster i considerem necessari continuar treballant per transmetre els estudiants la 
realitat de la normativa reguladora al voltant de la Psicologia General Sanitària; així com oferir alternatives 
a aquells estudiants que no puguin accedir al Màster en Psicologia General Sanitària. 
 
Per la seva banda el MU en Ocupació i Mercat de Treball s’està oferint des de aquest any i considerem que 
pot arribar a tenir un nombre de matriculats adequat tot i què la primera matricula no va ser massa alta ja 
que no vàrem disposar de la valoració positiva del Màster fins uns dies abans de tancar el procés de 
matriculació que no es va obrir fins obtenir la verificació de la Memòria per part de l’AQU. Durant 2016 es 
treballarà intensament en donar a conèixer una formació que considerem força interessant pels graduats 
en Psicologia que vulguin treballar a l’àmbit de les organitzacions i mercat laboral. 
 
Quant al perfil d’ingrés dels nostres estudiants, és l’esperat a cada titulació cridant especialment l’atenció 
el perfil dels estudiants del Grau en Educació Social que en un percentatge important provenen de la 
Formació Professional de Grau superior. En el cas del MU d’Educació i TIC també ens sembla força 
rellevant que un elevat percentatge prové de l’àmbit tecnològic i informàtic, fet que contribueix a millorar 
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l’imprescindible treball multidisciplinari a aquesta àrea. En tots els casos hi ha dissenyats els mecanismes 
o complements formatius necessaris per tal d’ajustar els nivells d’accés. 
 
Un altre aspecte central pels Estudis de Psicologia i CE vinculat a la qualitat de les titulacions, és el nivell 
d’assoliment de les competències per part dels nostres estudiants i en el que hi posem especial èmfasi 
en el seu seguiment a través dels Pràcticum i els Treballs finals de Grau o Màster. És per aquest motiu 
que, a banda de les comissions de treball específiques de Pràcticum i TFM/TFGs per titulació, els estudis 
compten amb dos grups de bones pràctiques vinculats a aquests eixos, que ens permeten compartir criteris 
metodològics i d’avaluació, guies d’aprenentatge, i garantir el desenvolupament de les competències dels 
nostres estudiants. 
 
Ens sembla rellevant assenyalar també dos indicadors clau d’aquest eix: d’una banda, l’alt nivell de 
satisfacció per part dels estudiants que realitzen el pràcticum i els treballs finals; i de  l’altre, les valoracions 
que rebem dels tutors dels centres de pràcticums valorant molt positivament el nivell dels estudiants que 
han tutoritzat durant el semestre.   
 
Respecte a la taxa de graduació, en el cas del Grau d’Educació Social encara es disposa de pocs 
graduats, atès que el curs 2013-14 va ser el primer curs complet un cop desplegat el grau. Tot i així de la 
cohort que va incorporar-se al Grau el curs 2009-10 un 11% ja s’ha graduat. De la cohort del curs 2012-13, 
al MU Educació i TIC un 52% s’ha graduat. De la mateixa cohort, però al MU de Trastorns de l’Aprenentatge, 
el percentatge de graduació és d’un 51,9%. Pel que fa al grau de Psicologia, en termes generals es compta 
amb un 70% acumulat de graduats en el curs 2013. Tanmateix, tenim identificat un percentatge elevat 
d’abandonament, que si bé està dins de la mitjana d’un entorn virtual com el nostre, ens cal continuar 
treballant i avaluant accions més precises a nivell institucional i també per Estudis que ens permetin abordar 
aquest aspecte de manera més àgil. En aquest sentit, els Estudis de Psicologia i CE compten amb un grup 
de treball focalitzat en aquest eix. A més, tal i com es detalla en tots els informes de seguiment de cada 
titulació hi ha definides diverses accions per disminuir-lo especialment posant el focus en els primers 
semestres. Un exemples d’aquestes accions és el treball que està duent a terme directament en els plans 
de tutoria (plans d’acollida i orientacions en la matrícula), i amb la revisió i redefinició del reconeixement de 
l’experiència prèvia dels nostres estudiants –que pel seu perfil d’accés, és un col·lectiu que té una alta 
experiència professional en el camp de formació al que accedeix. 
 
En darrer terme, voldríem destacar dos aspectes que valorem molt positivament, els mecanismes 
d’innovació i la identificació de bones pràctiques. I és que una part central de l’activitat dels Estudis se 
centra en els processos de millora i innovació en l’ensenyament-aprenentatge, l’ús de la tecnologia, i en la 
intervenció en diferents contextos 
 
En relació amb els mecanismes d’innovació i millora, com ja hem detallat, disposem d’un  grup impulsor 
integrat per professorat i equip de gestió de totes les titulacions dels Estudis, i que treballa de manera 
transversal per tal de garantir un treball coordinat i alineat amb els objectius dels Estudis. El focus està en 
facilitar les competències per dissenyar recursos d’aprenentatge que permetin el desenvolupament de les 
competències de cada titulació; la introducció de recursos tecnològics que facilitin el seguiment, orientació 
i acompanyament de l’estudiant; la millora del procés de feedback a través de diferents canals –vídeo i 
àudio-; seminaris o jornades que ens permetin compartir aquestes experiències – cafès d’innovació que 
ens permeten discutir i avançar en l’estratègia que un professor ha iniciat-; i sobretot, l’impuls constant, i 
coordinat amb l’eLearn Center, per participar en projectes d’innovació. 
 
Aquest treball transversal, ens permet identificar “bones pràctiques”, que són analitzades en el si de  tres 
comunitats de bones pràctiques en el marc dels Estudis: el grup de Tutoria, el grup de Pràctiques, i el de 
TFG/TFMs.   
 
També destaquen les jornades anuals que es realitzen en les diferents titulacions amb l’objectiu d’aglutinar 
professionals, professors, consultors i tutors, estudiants, i que compten amb ponents de reconegut prestigi 
en l’àmbit de coneixement. 
 
Les col·leccions editorials dels Estudis també són un element a destacar aquí, per tal de connectar l’àmbit 
acadèmic i professional, adreçades a tota la comunitat educativa.  Dins de la col·lecció Manuales n’hi ha 
una d'específica d'Educació Social, així com una col·lecció en castellà anomenada Laboratorio de 
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Educación Social. De l'àrea general d'Educació, hi ha la col·lecció Dossiers Did@c-Tics així com la 
Col·lecció Educació Escolar.  

 
En darrer terme, també cal assenyalar el treball unànime en els TFMs, per connectar l’estudiant amb les 
diferents línies de recerca impulsades des dels Estudis. Aquest treball ja s’inicia en els graus, però es 
concreta en els MU, i per tant, també facilita que l’estudiant pugui implicar-se, en el cas que l’interessi, en 
projectes de recerca i continuar amb la línia de doctorat. 
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Pla de millora 

Accions de millora a nivell de titulació, estudis i universitat 
 

Punt feble detectat 
Identificaci

ó de la 
causa 

Abast 
Objectiu que es 

volen assolir 
Acció proposada Termini 

Indicador de 
seguiment 

Responsable 
Implica una 

modificació de la 
memòria verificada 

Retorn: millorar-lo i 
sistematitzar-lo. 

Hem 
identificat 
que el retorn 
formatiu és 
clau per a 
l’aprenentat
ge 

Estudis de 
Psicologia 
i Ciències 
de 
l’Educació 

Augmentar la 
qualitat del retorn i 
estendre’l al 
conjunt de les 
assignatures del 
grau. 

1. Formar l’equip docent en 
retorn personalitzat. 
2. Ampliar i sistematitzar el 
procés de retorn a les 
assignatures.  

2015-
2016 

Percentatge 
d’assignatures amb 
retorn sistemàtic 

Direcció del 
programa, 
 Direcció dels 
Estudis 

No 

Abandonament 
Índexs alts 
d’abandona
ment 

 UOC  
Disminuir 
l’abandonament 

Dur a terme i valorar les 
mesures que s’han pres 
explicades en els diferents IST.   

2015-
2016 

Taxa 
d’abandonament 

Direcció del 
programa, 
direcció dels 
Estudis, 
mànager de 
programa 

No 

Seguiment de les accions de 
millorar proposades en els 
informes de cada titulació i 
publicació dels informes de 
seguiment 

No estan 
compartits 
 
Seguiment 
de la 
implementa
ció de les 
accions de 
millor i 
avaluació 
del seu 
impacte 

Totes les 
titulacions
/ UOC 

Fer un 
seguiment més 
ajustat de les 
accions de millor 
proposades a 
cada informe de 
seguiment de 
totes les 
titulacions i lligar-
les als objectius 
acadèmics de 
les/els DP’s 
 
Compartir amb 
tota la comunitat 
les accions que 
s’estan realitzant 
i fer-los més 
partíceps del 
procés 

Publicació 
 
Reunions de seguiment de 
les accions de millora 

2014-2015 

Publicació 
 
Reunions de 
seguiment de les 
accions de millora 

Consell de 
direcció 

No 
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Punt feble detectat 
Identificaci

ó de la 
causa 

Abast 
Objectiu que es 

volen assolir 
Acció proposada Termini 

Indicador de 
seguiment 

Responsable 
Implica una 

modificació de la 
memòria verificada 

Dades poc integrades o 
comprensibles per poder 
definir accions de millora de 
manera més àgil 

Diverses: 
dades per 
prendre 
decisions 
des de la 
direcció de 
la titulació 

Estudis de 
Psicologia 
i Ciències 
de 
l’Educació 
/ UOC 

Disposar d’un 
accés, un ús i un 
aprofitament de 
les dades 
qualitatives i 
quantitatives de 
manera integrada 
(rendiment, 
satisfacció, 
abandonament, 
retorn en les 
assignatures, 
assoliment de les 
competències 
transversals) 

Quadre de comandament que 
integri tota la informació 

2015- 
2017 

Quadre de 
comandament i 
concreció d’accions 

Direcció del 
programa, 
direcció dels 
Estudis, 
mànager de 
programa 

No 

Presència i connexió de les 
diferents titulacions amb el 
món professional i la societat 

Demanda de 
centre de 
pràctiques 
 
Impacte en 
altres 
contextos 

Estudis de 
Psicologia 
i Ciències 
de 
l’Educació 

Millorar el 
coneixement, 
reconeixement i 
connexió amb el 
món professional a 
travès d’actes 
acadèmics: 
jornades, 
seminaris, 
tallers,etc 

Reunió del Consell Assessor 
dels Estudis 

2016 
Consell assessor 
 
Nombre d’actes 

Direcció del 
programa, 
direcció dels 
Estudis, PRA; 
mànager de 
programa 

No 
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Annexos 
 

Taula 1. Professorat dels Estudis 
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Llorenç 
ANDREU 
BARRACHINA 7 1 2010 AGREGAT 1 1 1 0 1 2012 2006-2011     1 2014 2008/09-2012/13         

Manuel ARMAYONES RUIZ 14 1 1999 AGREGAT 1 1 0 0 1 2013 2003-2010     1 2010 2005/06-2009/10         

Toni BADIA GARGANTÉ 15 1 2000 AGREGAT 1 1 1 0 0         3 2012 1999/00-2003/04 2012 2004/05-2008/09 2014 2009/10-2013/14 

Elena 
BARBERÀ 
GREGORI 20 1 1995 AGREGAT 1 1 1 1 2 2010 1998-2003 2010 2004-2009 3 2010 1995/96-1999/00 2010 2000/01-2004/05 2010 2005/06-2009/10 

Guillem BAUTISTA PÉREZ 15 1 2008 AGREGAT 1 1 1 0 0         2 2010 1998/99-2003/04 2010 2004/05-2008/09     

Mercè BOIXADÓS ANGLÈS 13 1 1997 AGREGAT 1 1 1 0 2 2011 1995-2004 2013 2005-2010 2 2010 2005/06-2009/10 2012 2000/01-2004/05     

Eva 
BRETONES 
PEREGRINA 6 1 2009 PROFESSOR 0 0 0 0 0         1 2014 2008/09-2012/13         

Maria 
Jose BUJ PEREDA 0 0   ASSOCIAT 0 0 0 0 0         0             

Nati CABRERA LANZO 5 1 2009 PROFESSOR 1 1 0 0 0         0             

Josep M. DUART MONTOLIU 12 1 1998 AGREGAT 1 1 1 1 2 2010 1997-2002 2012 2003-2011 2 2010 2005/06-2009/10 2012 1999/00-2004/05     

Anna ESPASA ROCA 13 1 2009 AGREGAT 1 1 1 0 1 2014 2004-2010     2 2009 2002/03-2006/07 2012 2007/08-2011/12     

Sergi 
FÀBREGUES 
FEIJOÓ 7 0   AJUDANT 0 0 0 0 0         0             

Anna GÁLVEZ MOZO 15 1 2004 AGREGAT 1 1 0 0 0         3 2010 1995/96-2003/04 2010 2004/05-2008/09 2014 2009/10-2013/14 

Iolanda GARCIA GONZÁLEZ 5 1 2008 AGREGAT 1 1 1 0 2 2013 2001-2006 2014 2007-2012 0             

Benigna GÓMEZ ZUÑIGA 10 1 2001 AGREGAT 1 1 0 0 2 2011 1995-2006 2013 2007-2012 2 2010 2005/06-2009/10 2012 1999/00-2004/05     

Lourdes GUÀRDIA ORTIZ 11 1 2012 AGREGAT 1 1 0 0 0         1 2010 2004/05-2008/09         

Teresa GUASCH PASCUAL 13 1 2003 AGREGAT 1 1 1 0 1 2011 2005-2010     2 2010 2005/06-2009/10 2012 2000/01-2004/05     

Noemí GUILLAMÓN CANO 10 1 2003 AGREGAT 1 1 0 0 2 2013 1999-2007 2014 2008-2013 1 2010 2005/06-2009/10         

Eulàlia 
HERNÀNDEZ 
ENCUENTRA 14 1 1994 AGREGAT 1 1 0 0 2 2011 1995-2006 2014 2007-2013 2 2010 2005/06-2009/10 2012 2000/01-2004/05     

Fanny 
LICHTENSTEIN 
TIVIRO 0 0   ASSOCIAT 0 0 0 0 0         0             

Daniel LÓPEZ GÓMEZ 3 1 2009 AGREGAT 1 1 1 0 1 2013 2004-2009     0             

Marcelo 
Fabian MAINA 7 1 2011 AGREGAT 1 1 0 0 0         1 2012 2007/08-2011/12         

Rosa Mª MAYORDOMO SAIZ 8 1 2004 PROFESSOR 0 0 0 0 0         1 2011 1998/99-2010/11         

Julio 
MENESES 
NARANJO 9 1 2015 AJUDANT 0 0 0 0 0         1 2011 2006/07-2010/11         



Informe de seguiment dels estudis 

Pàgina 18 de 19 

Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació                                                                                                                                                                                                        12 de gener de 2016 

Josep M. 
MOMIMÓ DE LA 
IGLESIA 20 1 2002 AGREGAT 1 1 0 0 0         3 2010 1995/96-1999/00 2010 2000/01-2004/05 2010 2005/06-2009/10 

Segundo MOYANO MANGAS 7 1 2008 PROFESSOR 0 0 0 0 0         1 2014 2008/09-2012/13         

Elena MUÑOZ MARRÓN 8 1 2004 AGREGAT 1 1 1 0 1 2014 2008-2013     1 2011 2006/07-2010/11         

Rubén NIETO LUNA 8 1 2008 AGREGAT 1 1 1 0 1 2010 2004-2009     1 2012 2007/08-2011/12         

Asunción PIE BALAGUER 2 1 2010 PROFESSOR 1 1 1 0 0         0             

Jordi PLANELLA RIBERA 12 1 2004 CATEDRÀTIC 1 1 1 1 2 2009 1998-2004 2011 2005-2010 2 2010 2005/06-2009/10 2012 2000/01-2004/05     

Modesta 
POUSADA 
FERNÁNDEZ 14 1 1996 AGREGAT 1 1 0 0 1 2013 2004-2011     2 2010 2005/06-2009/10 2012 2000/01-2004/05     

Diego REDOLAR RIPOLL 11 1 2003 AGREGAT 1 1 1 0 1 2009 2002-2008     2 2010 1999/00-2008/09 2014 2009/10-2013/14     

Israel 
RODRÍGUEZ 
GIRALT 13 1 2008 AGREGAT 1 1 0 0 0         2 2010 2001/02-2005/06 2011 2006/07-2010/11     

Albert SANGRÀ MORER 11 1 2008 AGREGAT 1 1 1 0 1 2009 2003-2008     2 2010 1991/92-2007/08 2014 2008/09-2012/13     

Elsa 
SANTAMARIA 
LÓPEZ 5 1 2009 PROFESSOR  1 1 1 0 0         0             

Carles SIGALÉS CONDE 18 1 2008 AGREGAT 1 1 0 0 0         2 2010 1996/97-2000/01 2010 2001/02-2006/07     

Jordi SOLÉ BLANCH 6 1 2005 PROFESSOR 1 1 1 0 0         1 2014 2009/10-2013/14         

Beatriz SORA MIANA 7 1 2008 AGREGAT 1 1 1 0 1 2012 2004-2009     1 2014 2009/10-2013/14         

Montserrat 
VALL-LLOVERA 
LLOVET 16 1 2010 AGREGAT 0 0 0 0 0         1 2009 2004/05-2008/09         

Josep VIVAS ELIAS 14 1 2004 AGREGAT 1 1 0 0 0         1 2010 2005/06-2009/10         

 
 

Taula 2. Personal docent col·laborador 

TITULACIÓ CONSULTORS TUTORS 

Grau Psicologia 223 50 

Grau Educació Social 98 20 

MU Educació i TIC (e-learning) 49 6 

MU Dificultats de l’aprenentatge i trastorns del llenguatge 68 7 

TOTAL ESTUDIS 418 80 
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