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0. Dades identificadores 
 
 

Universitat  Universitat Oberta de Catalunya 

Nom del centre  Estudis de Ciències de la Salut 

Responsables de l'elaboració de 

l'informe de seguiment 

Dra, Pilar García Lorda, Directora dels Estudis de Ciències de la Salut 

Dra. Alícia Aguilar Martínez, Directora del MU de Nutrició i salut. 

Dr. F. Xavier Medina Luque, Director del MU de Treball social sanitari. 

Dr. Francesc Saigí Rubió, Director del MU de Telemedicina 

Sr. Luis Matías Álvarez González, Mànager de programa dels Estudis 

Sr. Rosana Verde Raña, Mànager de programa dels Estudis 

Sra. Gemma Andreu i Pérez, Tècnica de suport a la direcció dels Estudis 

Sra. Mari Carme Márquez Campos, Técnica de gestió acadèmica 

Sra. Judith Cuevas Gómez, Técnica de gestió acadèmica  

 

 

Denominació 
Codi  

RUCT 
Crèdits ECTS

Curs 

d'implantació 
Modificació 

Direcció del 

Programa 

Nutrició i salut  4312551  60  2010  13 Febrer 2012   Alicia Aguilar 

Telemedicina  4312433  60  2010  13 Febrer 2012   Francesc Saigí 

Treball social sanitari  4313846  60  2013  ‐‐   F. Xavier Medina 

 

Convenis d'adscripció (si s’escau): No 
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1. Elaboració de l'informe 

Per  a  la  realització  de  l’informe  ha  participat  tot  l’equip  docent  i  de  gestió  dels  Estudis  implicat  en  els 

Programes docents oficials. 

• Directora dels Estudis de Ciències de la Salut: Pilar García Lorda 

• Directors de programa: Alicia Aguilar, Francesc Saigí i F. Xavier Medina 

• Mànagers de programa: Luis Matías Álvarez i Rosana Verde Raña 

• Tècnica de suport a la direcció d’estudis: Gemma Andreu i Pérez 

• Tècniques de gestió docent: Mari Carme Màrquez i Judith Cuevas 

El procediment emprat per elaborar els Informes de seguiment de les titulacions i el de centre ha constat de 

les següents fases: 

1. Recollida  d’informació:  El  mànager  de  programa,  les  tècniques  de  gestió  acadèmica  i  els 

responsables  dels  diferents  processos  implicats  en  el  procés  d’avaluació  van  aportar  les  dades  i 

evidencies necessàries per a poder fer l’autoavaluació a través de: 

a. Els informes anteriors de seguiment de les titulacions; 

b. L’informe de l’AQU; 

c. Els informes anuals de seguiment d’universitat; 

d. Els indicadors de les eines UOC. 

2. Elaboració  de  l’autoinforme  de  cada  titulació:  la  redacció  de  cadascú  dels  tres  autoinformes  de 

titulació va ser responsabilitat de la comissió de titulació de cada Programa. Es van realitzar a través 

d’un  procés  de  reflexió  i  valoració  global  dels  resultats  de  la  titulació  i  una  proposta  de millora 

docent. Els documents resultants es van compartir amb el col∙lectiu de docents col∙laboradors  i del 

col∙lectiu d’estudiants de cada titulació. 

3. Elaboració de l’informe de centre: La directora dels Estudis, els directors de programa, els mànagers 

de  programa,  la  tècnica  de  suport  a  la  direcció  d’estudis  i  les  tècniques  de  gestió  docent  es 

responsabilitzaren de la redacció de la memòria amb el suport de l’Àrea de programació i qualitat de 

la UOC.  

4. Tot l’equip implicat realitza una jornada de treball final per al debat i tancament final de la memòria. 

5. Finalment el document  final s’aprova en el comitè de direcció dels estudis,  format per  la directora 

d’estudis, els directors de programa i els mànagers de programa.  
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2. Estàndard 2: Pertinència de la informació pública  
 

2.1. La institució publica informació veraç, completa i actualitzada sobre les característiques de la titulació, el 
seu desenvolupament operatiu i els resultats que s’han assolit. 

2.2. La institució garanteix un accés fàcil a la informació rellevant de la titulació a tots els grups d’interès, que 
inclou els resultats del seguiment i, si escau, de l’acreditació de la titulació.  

2.3. La institució publica el sistema de garantia interna de qualitat (SGIQ) en què s’emmarca la titulació. 
 

Els Estudis de Ciències de la Salut revisen i actualitzen regularment tota la informació de les titulacions abans 

del inici de semestre, tant tota la informació dels plans d’estudis com la informació que apareix al portal de la 

UOC.  Des  de  les  direccions  de  programa  es  valida  la  informació  que  apareix  i  es  fan  les modificacions 

pertinents.  L’enquesta  d’incorporació  als  estudiants  dóna  informació  sobre  els  aspectes  que  requereixen 

revisió o millora. En la secció d’accés i incorporació d’aquesta enquesta als estudiants, la satisfacció amb els 

mecanismes d'informació per part dels estudiants es situa entre el 70 i el 88% en les titulacions dels Estudis 

de Salut, mostrant millora respecte a l’any anterior. 

Cada titulació disposa públicament de  la  informació estructurada de forma ordenada on el pla d’estudis és 

l’eix central d’aquesta informació. Aquest pla d’estudis mostra les competències que l’estudiant ha d’assolir, 

les assignatures de  la titulació  i el pla docent de cada assignatura. Una  fitxa estàndard d’assignatura conté 

objectius, encaix en el pla d’estudis, camps professionals en que es projecta, coneixements previs necessaris, 

competències,  unitats  d’aprenentatge,  sistema  d’avaluació  i  calendari.  En  aquest  apartat  l’estudiant  pot 

trobar la informació necessària per escollir el seu centre de pràctiques o com hauria de ser la realització del 

Treball Final de Màster. Tal i com s’indica al punt anterior, la satisfacció amb els mecanismes d'informació per 

part  dels  estudiant  és  bona  i mostra  una millora  respecte  a  l’any  anterior.  Tanmateix,  els  col∙laboradors 

docents  dels Estudis valoren que la informació del Pla docent és adequada o molt adequada pels estudiants 

en un 85%. 

Des  del  portal  UOC  es  pot  accedir  a  la  informació  de  cada  titulació,  on  el  futur  estudiant  pot  trobar 

informació  actualitzada  sobre  el  professorat  propi  i  els  col∙laboradors  docents  ,  les  competències  i  el 

contingut  docent,  el  preu  i  les  formes  de  matrícula,  les  assignatures  i  informació  de  qualitat  de  cada 

Programa. També es poden trobar vídeos que donen respostes a necessitats detectades pel servei d’atenció 

a  l’estudiant.  Des  del  portal  també  es  pot  trobar  informació  relativa  al  reconeixement  d’estudis  previs  i 

reconeixement de l’experiència professional.  

Els Estudis també disposen d’una web pròpia on l’estudiant o futur estudiant pot trobar informació sobre tot 

el professorat propi dels Estudis, els grups  i  línies de  recerca, activitats dels Estudis, noticies  relacionades, 

vídeos dels estudis “canal UOC YouTube”, hospitals i d’altres institucions associades... D’aquesta manera els 

Estudis disposen de canals específics per informar i comunicar‐se amb els diferents grups d’interès, com ara 
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la secció de novetats dins el web, on s’actualitza i difon l’activitat dels Estudis, el blog de treball social sanitari 

o el canal Twitter per compartir novetats.   

A  la web dels Estudis hem procedit a  l’actualització de  la  informació sobre el professorat  i a redissenyar  la 

informació sobre  línies de recerca  i centres  i entitats col∙laboradores per  fer  la  informació més accessible  i 

fàcil. També s’ha inclòs darrerament un aparador de treballs finals de Màster on queden exposats el treballs 

de major qualitat.  

Pel que fa a la informació relativa a la qualitat dels programes, a part de la informació específica que es pot 

trobar en cada titulació, a l’espai Qualitat de la Universitat es mostren els indicadors dels resultats acadèmics 

i la satisfacció de les titulacions durant els últims tres anys. La institució fa pública la informació actualitzada 

relativa als processos de verificació  i acreditació   de  les  titulacions a  través del portal UOC en  la secció de 

Qualitat.  

 

Web dels estudis 

http://salud.uoc.edu 

http://salut.uoc.edu 

http://health.uoc.edu 

Informació dels 
programes 

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

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

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

Plans d’estudis 

http://cv.uoc.edu/estudiant/secretaria/cct/secretaria/ca/plans/MS13/index.html  

http://cv.uoc.edu/estudiant/secretaria/cct/secretaria/ca/plans/MS12/index.html 

http://cv.uoc.edu/estudiant/secretaria/cct/secretaria/ca/plans/MS33/index.html 

 

En conjunt, es considera la informació pública pels estudiants adequada i suficient, com queda demostrat en 

els resultats obtinguts en aquest aspecte a l’enquesta de satisfacció. Tanmateix es continua treballant per 

incrementar l’accessibilitat d’aquest informació, introduint millores en la web pròpia dels estudis i vetllant 

per la seva actualització.  
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3. Estàndard  3:  Eficàcia  del  sistema  de  garantia  interna  de  qualitat  de  la 

titulació 
 
3.1. El SGIQ implementat ha facilitat el procés de disseny i aprovació de les titulacions:  

La  Universitat  Oberta  de  Catalunya,  d'acord  amb  el  compromís  per  la  qualitat,  disposa  del Manual  del 

Sistema Intern de Garantia de la 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.  

Per  a  assegurar  el  desenvolupament  i  la  revisió  contínua  del  SGIQ,  el  24  de març  de  2010  el  Consell  de 

Govern  de  la UOC  va  aprovar  la  creació  de  la  Comissió  de Qualitat.  Per  a  donar  visibilitat  als  processos 

vinculats a l'assegurament de la qualitat de les titulacions, la UOC disposa d'un web en què fa difusió pública 

del SGIQ, i també dels resultats que se'n deriven.  

En el procés Disseny del programa del MSGIQ es mostren les accions que cal portar a terme i els responsables 

de dur‐les a terme per a garantir el disseny i l'aprovació de les noves titulacions a la UOC. 

La comissió de titulació, responsable del disseny de la nova titulació, disposa de la Guia per a l'elaboració de 

programes formatius oficials, on es descriu amb detall el procediment que cal seguir i on figuren els criteris 

que cal tenir en compte en el disseny, així com orientacions i exemples per a cadascun dels apartats. També 

es proporcionen les Plantilles de les memòries per a facilitar al màxim la feina de la comissió.  

Durant  tot  el  procés,  la  comissió  de  titulació  té  el  suport  de  la  mànager  de  programa  i  un  equip 

multidisciplinari  que  assessora  sobre  l'adequació  del  contingut  en  cada  apartat  i  vetlla  perquè  el 

desplegament de  la nova titulació es pugui portar a terme amb qualitat. A més, cada Programa ha tingut el 

suport de diferents comissions d'experts o de consells assessors (que incloïen representats 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. El Consell 

de Govern aprova la memòria abans d'iniciar el tràmit per a la seva verificació.  

Des dels Estudis es valora com adequat el procés  i el suport  rebut en el disseny  i  l'aprovació de  les noves 

titulacions. 

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

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 (Datawarehouse), una aplicació web on 

es recullen de manera centralitzada totes les dades relacionades amb els resultats acadèmics i de satisfacció. 
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Les  dades  es  poden  comparar  amb  els  semestres  anteriors  i  es  pot  veure  l'evolució  dels  resultats  amb 

diferents taules i gràfics. Les dades es presenten agregades per Programa, per assignatures i per aules.  

Addicionalment,  per mitjà  del  RAC  (Registre  d'Avaluació  Contínua),  el  professorat  i  el  personal  de  gestió 

vinculat a l'activitat docent poden consultar els resultats dels estudiants en les proves d'avaluació contínua i 

veure l'evolució d'una assignatura durant el període docent. Aquesta informació permet fer accions durant el 

semestre per a reforçar i millorar el rendiment dels estudiants.  

La Universitat disposa de mecanismes, eines  i personal amb  la missió de recollir  la satisfacció dels diferents 

grups d'interès. En aquest sentit, es disposa dels indicadors acadèmics i els resultats de satisfacció del cicle de 

vida de  l’estudiant (acollida, semestral per assignatura, anual per programa, graduats, inserció laboral)  per a  les 

titulacions impartides als Estudis.  

Aquesta  informació  és  a  disposició  dels  responsables  acadèmics,  directors  de  programa  i  professors 

responsables d’assignatures, que avaluen els respectius  informes  i discuteixen en el si de  les comissions de 

titulació per tal d’avaluar possibles àrees de millora i establir plans d’acció a tal efecte.  

Les enquestes d’avaluació de  la satisfacció de  l’equip docent permeten conèixer  la seva valoració sobre  la 

qualitat de  la docència, el  funcionament dels programes, el  suport  rebut  i els mecanismes de  coordinació 

establerts. Totes les àrees avaluades (recursos d’aprenentatge, l’assoliment d’objectius, l’adequació del perfil 

acadèmic  dels  estudiants,  la  informació  sobre  el  pla  d’estudis  que  reben  els  estudiants,  els  continguts  i 

activitats de  les assignatures, el  suport del PRA  i  la col∙laboració amb altres docents) mostraren una bona 

valoració, en  línia amb els  resultats globals de  la UOC. Així el 75% dels col∙laboradors docents van  fer una 

valoració global bona o molt bona. Tot i això, es detecten com àrees de millora l’adequació de la informació 

rebuda per part de la universitat sobre la qualitat de la seva activitat docent (3.5 sobre 5). 

 
3.3. El SGIQ implementat facilita el procés de seguiment i, si s’escau, el procés de modificacions de les titulacions, i 
garanteix la millora contínua de la seva qualitat a partir de l’anàlisi de dades objectives:  

Anualment,  les comissions de titulació elaboren els  informes de seguiment de  les titulacions  i dels Estudis. 

Per a aquesta elaboració es disposa dels diversos  informes  i  indicadors facilitats per  la Universitat, així com 

de la Guia per l’elaboració i ús de l’informe de seguiment.  

Des  dels  Estudis  es  valoren  com  adequats  aquets  mecanismes  que  permeten  avaluar  la  qualitat  dels 

programes en base a dades objectives i recollides sistemàticament. Aquest mecanisme permet identificar els 

punts de millora i establir plans d’acció adequats. El procés establert permet, també, comprovar la evolució 

dels  diferents  indicadors  al  llarg  del  temps  i  avaluar  si  els  plans  d’acció  proposats  en  el  passat  s’han 

implementat adequadament i si aquesta implementació ha resultat positiva.  

Els diversos grups d’interès han estat informats del Pla de millores i de l’assoliment dels resultats esperats i han 

participat quan correspon en la seva priorització i seguiment. 
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Mecanismes interns de millora continua.  

Els  Estudis  de  Ciències  de  la  salut,  incloent  tot  el  personal  docent  propi  i  l’equip  de  gestió  realitzen  una 

tancada semestral en  la que participa  tot el professorat dels Estudis. En aquesta  jornada es  tracten  temes 

estretament  relacionats  amb  la  qualitat  de  l'acció  docent:  objectius  dels  programes,  innovació  docent, 

posada en comú de bones pràctiques entre assignatures, mecanismes d'avaluació, etcètera. Addicionalment, 

l’equip dels Estudis es reuneix com a mínim un cop al mes per fer el seguiment de les millores proposades.  

Els  Estudis  també  compten  amb  les  comissions  de  titulació  de  cada  Programa  que  es  reuneixen  

semestralment per a la realització del seguiment i implementació de les millores requerides al Programa. Les 

comissions  de  titulació  estan  liderades  pel Director  d’Estudis  i  el Director  de  programa  i  hi  participen  el 

professorat implicat, el Manager de programa i el Tècnic de gestió acadèmica. 

D’altra banda, les comissions d’estudis realitzen trobades anuals amb els estudiants i permeten informar del 

sistema de qualitat, els resultats  i obtenir feedback dels estudiants. Els Estudis també disposem dels espais 

virtuals de les Comissions d’estudi on els estudiants poden realitzar comentaris, aportacions i propostes per a 

la millora del Programa. 

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

4.1. El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica exigits per les titulacions del centre i té 

experiència docent, investigadora i, si escau, professional suficient i valorada. 

L’equip docent a la UOC està format pel professorat propi i els col∙laboradors docents. El professorat propi és 

el  responsable  de  garantir  que  l’equip  de  col∙laboradors  docents  responsables  de  l’atenció  a  l’estudiant 

disposi  de  l’experiència  docent,  professional  i  investigadora  requerida  per  a  garantir  l’assoliment  de  les 

competències. El col∙laborador docent és un expert que fa  la seva activitat principal relacionada amb  l’àrea 

de coneixement de  l’assignatura, amb  l’objectiu de que pugui oferir una col∙laboració de qualitat a  temps 

parcial. 

 

Els Estudis de Ciències de la salut tenen un total de 12 professors propis, el 83% dels quals han assolit el grau 

de  doctor,  i  un  total  de  182  col∙laboradors  docents  i  13  tutors  responsables  de  l’atenció  docent  de  les 

assignatures ofertes als Estudis, tant als programes oficials com propis. 

 

La  qualificació  acadèmica  i  l’experiència  docent,  investigadora  i  professional  dels  professors  vinculats  als 

Estudis de Ciències de la Salut es resumeix a la taula 1. L’annex 1 recull en detall tota la informació relativa al 

professorat propi. 
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Taula 1. Perfil acadèmic i de recerca del professorat propi de les titulacions 

Professors 
Estudis 

%Doctors  % acreditats  Trams recerca 
Trams 

docents 
Especialitat, línies de recerca, 

publicacions 

12  83%  33%  4 4 http://www.uoc.edu/opencms_p

ortal2/opencms/CA/estudis_aree

s/ciencies‐salut/publicacions‐

congressos/publicacions/list.html 

 

El percentatge de doctors dins els Estudis és elevat no així el percentatge d’acreditats, tot i que alguns d’ells 

es troben en aquests moments en procés de demanar l’acreditació per agències externes. D’altra banda, cal 

remarcar que un nombre  rellevant de professors  incorporats  als Estudis, no  tenen una  llarga  carrera  a  la 

Universitat  sinó  que  responen  a  un  perfil  professional  amb  activitat  clínica  molt  rellevant;  això  és 

particularment  important  en  àrees  de  ciències  de  la  salut  que  estan  íntimament  lligades  a  la  pràctica 

assistencial. En qualsevol cas, des dels estudis, es promourà la presentació del professorat a les convocatòries 

pertinents d’avaluació externa de les agències de qualitat.  

 

Per tal de garantir l’adequat desplegament de les titulacions i desenvolupar l’acció docent es compte a més 

amb un equip de col∙laboradors docents,  les  línies d’expertesa dels quals  i  les seves especialitats es poden 

consultar a partir de la informació de la següent taula i de la informació pública al web dels Estudis: 

 

 

Taula 2. Perfil acadèmic i de recerca dels col∙laboradors docents de les titulacions 

Programes  Col∙laboradors docents  Especialitat, línies de recerca, publicacions 

Màster Universitari en Treball Social Sanitari 
25 

http://estudis.uoc.edu/ca/masters‐

universitaris/treball‐social‐sanitari/professorat  

Màster Universitari en Telemedicina 
32 

http://estudis.uoc.edu/ca/masters‐

universitaris/telemedicina/professorat. 

Màster Universitari en Nutrició i Salut 
36 

http://estudis.uoc.edu/ca/masters‐

universitaris/nutricio‐salut/professorat 

 

La satisfacció dels estudiants amb l’acció docent és elevada en valors que oscil∙len entre el 72,5% i el 86,3% 

en els diferents programes; dos d’ells per sobre del 80% i de la mitjana de la UOC.   

 

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

atendre els estudiants 
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L’activitat  acadèmica  del  professorat  propi  inclou  l’activitat  docent,  d’innovació,  l’activitat  de  recerca  i  la 

transferència i difusió del coneixement. Mitjançant un pla de dedicació acadèmica, la Universitat disposa dels 

mecanismes  per  assegurar  l’acompliment  de  la  càrrega  acadèmica  de  la Universitat  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 del professorat dels estudis. En aquest 

sentit,  i  fruit de  l’actual anàlisi, s’ha de valorar des dels Estudis  la necessitat d’incorporar més professorat 

propi, a  fi  i efecte de mantenir  l’actual qualitat docent dels programes en un  context de  superació de  les 

perspectives de matrícula previstes en alguns d’ells.   

La necessitat de nous col∙laboradors docents es determina al inici de cada semestre en relació a la matrícula 

de cada assignatura i també fruit de l’anàlisi dels resultats de satisfacció de l’acció de consultoria. A partir de 

la  definició  dels  perfils  professionals  necessaris,  s’obre  la  convocatòria  per  a  la  selecció  de  nous 

col∙laboradors.  Es  prioritzen  les  candidatures  amb  una  àmplia  experiència  en  el mon  professional  o  en 

l’especialització  acadèmica  i  investigadora  en  l’àmbit  de  cada  assignatura.  Això  facilita  una  acció  docent 

contextualitzada i adaptada a la realitat sanitària, cosa particularment rellevant en l’àmbit de les ciències de 

la Salut. El procés de  selecció es  fa a  través de  l’espai web “Uneix‐te al nostre equip”, on es pot veure  la 

informació del procés de selecció. Com es pot veure en les seccions del nostre web referides a la Taula 2, el 

perfil  dels  nostres  col∙laboradors  docents  balanceja  adequadament  les  activitats  docents,  de  recerca  i 

professionals  i  representa  la multidisciplinarietat, especialització  i  reconeixement necessaris en  titulacions 

com les nostres.  

Des dels estudis es considera que la tasca dels professors responsables d’assignatura és bona. De fet, l’equip 

de col∙laboradors docents valora amb un 4,4 sobre 5 la tasca dels PRAs a l’hora de facilitar els criteris, eines i 

recursos  per  poder  desenvolupar  l'assignatura  adequadament.  Tanmateix,  els  col∙laboradors  docents   

consideren que la coordinació amb la resta de docents  ha estat bona permetent el correcte funcionament de 

l'acció docent.  

 

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

Cada  assignatura  es  desenvolupa  sota  la  responsabilitat  del  professor  responsable  d’assignatura  que  és 

expert  en  la matèria  i  àmbit.  Les  seves  responsabilitats  són  el  disseny,  la  implantació  i  el  seguiment  del 

procés  d’aprenentatge  de  cada  assignatura,  incloent‐hi  la  definició  de  recursos  i  activitats,  la  planificació 

acadèmica  i  la selecció  i coordinació dels col∙laboradors docents. El consultor actua con a referent  i guia de 

l’estudiant, dinamitza  l’acció  formativa des del  inici  fins a  l’avaluació  final, segueix  l’activitat de  l’estudiant, 

modera discussions i debats, resol dubtes sobre la matèria i avalua tot el procés d’aprenentatge. 

Quan un nou professor accedeix a  la UOC, s’integra en un pla d’acolliment que  l’orienta en  la metodologia 

docent,  les  funcions del professorat,  la missió, els valors  i el disseny organitzatiu de  la  institució. Durant el 
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primer mes  d’estada  a  la  UOC  es  dissenya  un  pla  d’acompanyament  amb  l’assignació  d’un mentor  i/o 

mentora  triat  entre  el professorat dels  Estudis.  En  aquest pla d’acolliment  s’inclou  el  treball  col∙laboratiu 

professorat – col∙laboradors docents. 

L’acollida  i  formació  dels  nous  col∙laboradors  docents  té  una  durada  d’un mes  i  es  realitza  cada  inici  de 

semestre, un cop han estat seleccionats. En aquesta formació el consultor aconsegueix tenir una visió amplia 

del Campus  com  a  entorn  virtual d’aprenentatge  i on  es  troba  tota  la  informació de  la  institució,  coneix, 

prova, analitza  i valora el  funcionament del campus  i de  l’aula virtual, que  la coneix com a usuari  i com a 

responsable de  l’aula. També permet acompanyar els col∙laboradors docents   en  les seves primeres accions 

com a responsables docents d’un aula.  

Una  vegada  iniciat  el  curs,  tant  els  col∙laboradors  docents  com  el  professorat  propi  disposen  d’espais  de 

suport destinats a proporcionar  informació, recursos  i útils per a desenvolupar  la seva tasca. En el cas dels 

professors  responsables  tenen  espais  amb  aplicacions  específiques  i  suport  docència.  En  el  cas  dels 

col∙laboradors docents compten amb l’espai de suport docent específic per a ells. La informació i els recursos 

metodològics que rebuts per part de la UOC són considerats com adequats per dur a terme l’activitat docent 

per  un  75%  dels  col∙laboradors.  De manera  rellevant  un  46%  dels  col∙laboradors  docents  considera  que 

podrien rebre una millor informació per part de la universitat sobre la qualitat de la seva activitat docent.  

Al  llarg  del  semestre  també  es  programen  accions  de  formació  contínua  especifiques  sobres  aspectes 

necessaris  i  útils  per  al  desenvolupament  de  la  docència  en  àmbits  metodològic,  comunicació,  noves 

aules,etc.  A  més,  la  UOC  organitza  la  Jornada  UOC  de  personal  docent  col∙laborador  en  la  qual  els 

col∙laboradors docents assisteixen presencialment a diferents tallers pràctics. En el  futur es planteja  fer un 

reforç especial des dels Estudis per afavorir l’ intercanvi de bones pràctiques docents entre els col∙laboradors.  

 

Altres programes de la Universitat, com el programa APLICA tenen com a objectiu el finançament d’activitats 

i  projectes  pilot  sobre  projectes  d’innovació  docent  o  en molts  casos  el  col∙laborador  docent  és  l’usuari 

principal. 

 

Altres  documents  que  disposa  la  universitat  són  el  document  de  política  de  professorat  i  el  manual 

d’avaluació de la qualitat docent del professorat aprovat pel AQU. 

5. Valoració dels resultats obtinguts per les titulacions dels estudis  

Els programes immersos en aquest procés es corresponen amb el nivell formatiu requerit pel Marc Espanyol 

de Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES).  
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De manera general, tant el nombre de programes oficials com el nombre de matrícules ha anat augmentat 

anualment.  Aquest  increment  en  la matriculació  es  pot  comprovar  en  els  programes  oficials  en  la  taula 

inferior, però ha estat també evident en la totalitat de la oferta formativa dels estudis. De manera destacable 

cal mencionar que aquest curs s’ha iniciat el MU Neuropsicologia amb molt bon èxit de matrícula.  

 

Taula  3.  Estudiants  dels  programes  oficials  dels 

Estudis 

  

2010‐

2011 

2011‐

2012 

2012‐

2013 

2013‐

2014 

2014‐

2015 

Màster U. En Nutrició i Salut  103 240 298  346  391

Màster U. En Telemedicina 50 81 107  104  88

Màster U. En Treball social sanitari  ‐ ‐ ‐ 51  104

Total  153 321 405  501  583

 

 

Taula 4. Matrícula nova 

2010‐2011 2011‐2012 2012‐2013 2013‐2014 2014‐2015  2015‐2016

Màster U. en Nutrició i Salut  103 149 127 194 173  258

Màster U. en Telemedicina  49 52 55 39 35  42

Màster U. en Treball social sanitari  ‐ ‐ ‐ 51 62  74

Màster U. En Neuropsicologia  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  172

Total  152 201 182 284 202  546

 

El perfil d’ingrés d’estudiants de nova matrícula es manté estable  i dins dels perfils esperats per cadascun 

dels programes.  

En el cas del MU en Nutrició i Salut, el percentatge més important correspon a titulats en Ciències de la Salut, 

tal i com es recomana per accedir al Programa. Cal destacar però que el 19% correspon a titulats en Ciències 

on s’inclouen titulacions relacionades de manera directe amb l’àmbit de l’alimentació com Biologia, Química, 

Ciència i Tecnologia dels aliments.  

En el cas de Telemedicina, es manté l’ interès majoritari pel Programa dels professionals de la salut amb un 

51,4%  respecte  el  total  tal  com preveu  el Programa. D’aquests,  el 44,4%  es  correspon  amb  llicenciats  en 

Medicina,  seguits  pels  d’Infermeria  amb  un  14%  i  pels  de  Psicologia  amb  un  11%. Mentre  que  un  23% 

d’estudiants es corresponen amb Enginyeries Informàtiques, Telecomunicacions i Enginyeria industrial. 
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En el  cas de Treball  social  sanitari, el 100% d’estudiants que accedeixen al Programa provenen de Treball 

social o d’Educació social, tal com s’exigeix per accedir al Programa. 

 

Taula 5. Perfil d’accés estudiant 

 

Nutrició i 

Salut  CC. de la Salut  Ciències  Enginyeries  CC. Socials 

Arts i 

Humanitats 

Titulacions 

estrangeres 

2014‐2015  45%  19%  20%  7%  4%  5% 

 

Telemedicina  CC de la Salut  Ciències 

C. socials i 

Jurídiques  Enginyeries 

Arts i 

Humanitats 

Titulacions 

estrangeres 

2014‐15  52%  6%  9%  23%  5%  5% 

 

Treball social 
sanitari 

Treball social  

(Grau i Diplomatura) 

Grau  

Educació Social 

2014‐15  95%  5% 

 

En general el perfil d’accés és ajustat en tota la oferta formativa dels estudis, tant oficial com pròpia. Per al 

proper  curs  serà  necessari  avaluar  el  perfil  d’accés  al MU  de Neuropsicologia  que  en  aquest moment  és 

adequat  segons  la  memòria  de  verificació  però  que  potser  requerirà  revisió  des  d’un  punt  de  vista 

d’habilitació professional per a psicòlegs i neuròlegs.  

Els valors obtinguts en els diferents indicadors de qualitat dels programes formatius es consideren positius i 

són públics i molt d’ells accessibles des de la web del Programa i des de la web de qualitat de la UOC. 

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

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

Les taxes de rendiment i èxit dels programes són altes i en el cas del MU en Nutrició i Salut i el MU en treball 

social sanitari per sobre de  la mitjana dels Màsters Universitaris de  la UOC. En aquest sentit pensem que  la 

varietat en el tipus i format d’activitats d’avaluació contribueix al seguiment de les mateixes i per tant en la 

finalització  amb  èxit  de  les  assignatures.  El  seguiment  continuat  dels  tutors  i  col∙laboradors  docents  

juntament amb la valoració personalitzada de les activitats creiem que pot influir positivament en les bones 

taxes de rendiment i èxit dels Programes. 

 

Taula 6. Taxes de rendiment i èxit acadèmic als programes oficials dels estudis 

Taxa rendiment  2010/11  2011/12 2012/13 2013/14 
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MU Nutrició i Salut  92,0%  92,7% 92,3% 91,0% 

MU Telemedicina  71,3%  79,6% 81,8% 77,4% 

MU Treball social sanitari    93,1% 

MU UOC  82,8%  83,9% 85,5% 86,1% 

 

Taxa d’èxit  2010/11  2011/12 2012/13 2013/14 

MU Nutrició i Salut  98,5%  96,4%  97,0%  97,2% 

MU Telemedicina  94,1%  90,2%  94,3%  94,9% 

MU Treball social sanitari        99,6% 

MU UOC  95,8%  96,0%  96,3%  96,6% 

 

Per  últim,  la  taxa  de  graduació  és  adequada  i  està  sobre  la  mitjana  dels  Màsters  Universitaris  de  la 

Universitat.  

 

Taula 7. Taxa de graduació als programes oficials dels Estudis 

Taxa de graduació  2011‐2012  2012‐2013  2013‐2014  2014‐2015  Total acumulat 

Màster U. en Nutrició i Salut 23  114  72  99  308 

Màster U. en Telemedicina  10  22  22  22  80 

Màster  U.  en  Treball  Social 
sanitari  ‐  ‐  ‐  26  26 

Total  33  136  91  147  414 

 

En els tres Programes oficials revisats, la satisfacció dels estudiants vers la titulació és molt bona, amb valors 

de satisfacció amb les assignatures superiors al 84% (per sobre de la mitjana), i amb nivells de satisfacció amb 

la titulació que igualen o superen la mitjana de la UOC.   

La satisfacció relativa a  les pràctiques, als tutors  i als centres on es porten a terme, és també elevada, així 

com  la satisfacció dels tutors del centre pel que fa a  l’activitat dels estudiants  i  les seves capacitats. Creiem 

que la combinació de pràctiques presencials amb l’existència de pràctiques virtuals a partir de casos simulats 

amb la participació d’institucions col∙laboradores dels Estudis contribueix a oferir unes pràctiques de qualitat 

alhora que compaginables amb l’activitat laboral habitual de molts dels nostres estudiants. 

Per  tal  de  garantir  l’assoliment  dels  objectius  del  programa  i  l’adquisició  de  competències  per  part  dels 

estudiants, l’equip docent es reuneix semestralment i es procedeix amb l’anàlisi dels resultats de les diferents 

assignatures, la revisió dels plans docents i les proves d’avaluació. La satisfacció del l’equip docent pel que fa 

a l’assoliment dels objectius per part de l’estudiant es situa aquest any al 85%.  
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Es  revisen  semestralment  els  recursos  docents  i  la  tipologia  d’activitats  d’avaluació  de  les  diferents 

assignatures  per  tal  de  garantir  que  siguin  apropiades  per  assolir  les  competències  del  programa.  La 

satisfacció amb els recursos d'ensenyament‐aprenentatge i amb el model d’avaluació per part dels estudiants 

és  molt  elevada  en  els Màsters  Universitaris  de  Nutrició  i  Salut  i  de  Treball  Social  Sanitari.  Al MU  de 

Telemedicina particularment la satisfacció amb els recursos d’aprenentatge és una àrea de millora futura. 

 

En el marc del procés de millora continua, es treballa per la identificació i promoció de bones pràctiques com 

ara: 

• La  realització  d’activitats  vinculades  als  programa  amb  intenció  de  complementar  i  enriquir  la 

formació acadèmica amb seminaris i jornades específiques amb experts, que permeten un contacte 

més intens amb el món professional corresponent (i.e. jornada amb el Fòrum CIS, jornada de treball 

social sanitari, etc). 

• La  difusió  de  projectes  o  iniciatives  sorgides  en  el  si  dels  programes,  com  ara  buscar  la màxima 

visibilitat  i difusió dels TFMs,  ja  sigui  a  través de  la  seva presentació  a  congressos, publicació en 

diferents revistes dels respectius àmbits docents, llibres o blocs.  

• La política de convenis i col∙laboracions amb entitats rellevants i centres de pràctiques que permet la 

implementació  de  pràctiques  adequades,  de  qualitat  i  connectades  al  món  professional 

corresponent.  La oferta de places de pràctiques  s’ha  incrementat però encara es pot millorar en 

donar una major visibilitat d’aquesta oferta a l’alumnat.  

 

Jornades, seminaris, activitats: 

http://www.uoc.edu/opencms_portal2/opencms/CA/estudis_arees/ciencies‐salut/recerca‐i‐

publicacions/publicacions/publicacions‐destacades/list.html 

http://territori.blogs.uoc.edu/es/tematica/ciencies_salut/  i 

http://www.uoc.edu/opencms_portal2/opencms/CA/estudis_arees/ciencies‐salut/actualitat/agenda/list.html 

http://www.uoc.edu/portal/ca/uoc‐news/index.html 

Notícies: 

http://www.uoc.edu/opencms_portal2/opencms/CA/estudis_arees/ciencies‐salut/actualitat/novetats/list.html 

Treballs Finals de Màster: 

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/subject‐search  

I alguns dels treballs finals de màster destacats dels estudis: 

http://www.uoc.edu/opencms_portal2/opencms/CA/estudis_arees/ciencies‐salut/treballs‐final‐master/list.html 

6. Accions de millora 

6.1. Seguiment de les accions de millora dels cursos anteriors 
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• MU Nutrició i salut 

Aquest programa reflexa molt bons nivells de satisfacció de  l’alumnat  i de  l’equip docent  i manté una bona 

entrada d’estudiants cada any.  

La satisfacció general del programa al final del curs ha incrementat respecte l’edició anterior, de manera que 

s’ha assolit l’objectiu fixat en l’anterior informe. Es van posar en marxa les accions necessàries per millorar la 

satisfacció  amb  les  3  assignatures  que  s’havien  identificat  com  crítiques.  Aquestes  accions  centrades  en 

millorar les proves d’avaluació contínua, afavorir el retorn i comunicació dels col∙laboradors docents  amb els 

estudiants  i  la revisió dels materials docents han resultat en un substancial  increment en el percentatge de 

satisfacció amb aquestes 3 assignatures.  

 

• MU Telemedicina 

Aquest  programa  presenta  una  evolució  positiva,  amb  un  increment  de  la matricula  i  amb millores  en 

diversos indicadors de resultats i satisfacció amb el Programa. Tot i això es detecten algunes àrees on encara 

es possible implementar accions de millora així com actualitzacions per tal d’adequar aquesta titulació a una 

realitat professional que està evolucionant molt ràpidament. Per aquesta raó s’ha decidit reverificar aquest 

programa.  

S’han  assolit  parcialment  els  objectius  plantejats  en  l’informe  anterior,  ja  que  gràcies  a  les  accions 

implementades  s’ha aconseguit millorar  substancialment  la  satisfacció en dos de  les  tres assignatures que 

presentaven  nivells  per  sota  de  la mitjana.  S’ha  de  seguir  treballant  de  forma  específica  en  l’assignatura 

“Programes d’aplicació de les Telemedicina en l’entorn de la salut” (M2.605), conjuntament amb la de “Bases 

per a la integració de les TIC en el serveis de salut” (M2.603) i “Aplicació de les TIC en la pràctica mèdica en 

els serveis de salut” (M2.601) per tal de recuperar els nivells de satisfacció d’edicions anteriors.  

D’altra banda s’havia plantejat com a objectiu prioritari millorar les taxes de graduats i les d’abandonament 

del programa. Aquestes taxes han experimentat una lleugera millora respecte a l’edició anterior. Tanmateix 

s’ha posat en marxa un pla d’avaluació sistemàtica de  les causes d’abandonament de  l’estudiant en aquest 

programa, pla que encara està en curs  i que haurà de concretar‐se durant el proper any. La  figura del nou 

tutor, incorporada com a part dels objectius fixats en l’informe anterior, està essent important per poder dur 

a terme aquest objectiu. 

 

• MU Treball social sanitari 

Aquesta titulació presenta una bona evolució en la matrícula i bons nivells de satisfacció global, amb l’acció 

docent, amb els recursos d’aprenentatge  i amb el model d’avaluació. Aquest any han finalitzat el programa 
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els primers titulats i també s’ha desenvolupat per primera vegada i amb èxit el pràcticum. La satisfacció amb 

les pràctiques supera el 80% en la seva primera edició.  

 

El rol de la tutora segueix tenint unes valoracions baixes (al voltant d’un 45% de satisfacció) i es manté en la 

mateixa línia de l’informe anterior, malgrat les accions dutes a terme des de la direcció de programa i des de 

la direcció científica del mateix. Per aquesta raó es proposa la posada en marxa d’un pla d’acció i seguiment  

específic  sobre  la  funció  tutorial que  al  final d’aquest període  lectiu  serà  revaluat.  En  cas de no  evolució 

satisfactòria dels resultats es prendran les mesures oportunes per al reemplaçament d’aquesta figura.  

 
6.2. Proposta d’accions de millora a nivell de titulació, estudis i universitat 

Fruit d’aquest anàlisi es proposen accions de millora als següents nivells: 

1. Millores en les estratègies formatives:  

• Millorar els percentatges de satisfacció en les assignatures que presenten puntuacions més baixes en 

les diferents  titulacions, mitjançant  la millora de  les proves d’avaluació  contínua,  incrementant  la 

celeritat en la resposta per part dels col∙laboradors docents  implicats i el retorn cap a l’estudiant, i 

revisant els materials docents quan  la  taxa de  satisfacció amb els  recursos d’aprenentatge així ho 

aconselli. Aquestes accions es concreten en: 

- Al MU  Telemedicina,  es  pretén millorar  el  percentatge  de  satisfacció  en  aquelles  3 

assignatures on el percentatge era  inferior al 80%  (Aplicació de  les TIC en  la pràctica 

mèdica en els serveis de salut (M2.601), Bases per a la integració de les TIC en el serveis 

de  salut”  (M2.603)  i Programes d’aplicació de  la  Telemedicina  en  l’entorn de  la  salut 

(M2.605)).  

- Al MU de Nutrició i Salut, incrementar el percentatge de satisfacció amb les assignatures 

de  Tecnologia,  control  i  seguretat  alimentària,  Alimentació  col∙lectiva  i  El  futur  de 

l’alimentació. 

- Al MU  de  Treball  Social  Sanitari,  es  fixa  com  objectiu  incrementar  el  percentatge  de 

satisfacció amb  les assignatures Disseny de programes  i recursos de suport  i Mètodes  i 

tècniques en el TSS.  

• Continuar millorant les taxes de graduació i d’abandonament del Programa de Telemedicina. Per això 

es continuarà amb el pla establert  junt amb el tutor del programa per establir  les causes  i millorar 

aquests indicadors.  

• Introduir millores  i actualitzacions en el programa de Telemedicina per tal de fer més adequat a  la 

realitat professional d’aquest àmbit, on el concepte global  i  transversal de  la Salut Digital ha anat 

guanyant terreny  i  importància més enllà del espai propi de  la telemedicina. A fi  i efecte de que el 
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programa  incorpori  i  reflecteixi    aquesta  realitat,  es  proposa  procedir  a  una  reformulació  i 

actualització del programari i les assignatures i la subseqüent verificació del mateix.   

• A nivell dels estudis, es considera la necessitat de definir la figura d’un coordinador docent per tal de 

garantir uns nivells de qualitat homogenis a les diferent titulacions i programes dels Estudis.  

2. Millores en l’Acció tutorial:  

• La tasca dels tutors és valorada com bona en el MU Nutrició, ha presentat una molt bona evolució en 

el MU de Telemedicina, però resta com àrea important de millora en el programa de TSS. Donat que 

no s’han observat millores en  la satisfacció amb  la tutoria al programa de TSS, es posarà en marxa 

l’esmentat pla d’acció i seguiment específic sobre la funció tutorial en aquest programa i es prendran 

mesures de reemplaçament en cas de no assolir els objectius de millora definits.  

 

3. Millores en l’acció docent:  

• Es  considera  important  incrementar  el  nombre  de  professorat  per  reforçar  àrees  de matriculació 

molt  important. De  fet durant el darrer curs  s’ha  incorporat nou professorat als estudis que dona 

reforç a l’oferta actual dels estudis (com ara l’ incorporació a la direcció dels estudis d’un professor 

de  l’àrea  de  nutrició)  i  ofereix  la  possibilitat  de  consolidar  nous  programes  com  el  MU  de 

Neuropsicologia. 

• Tanmateix  es  considera  clau  garantir  per  part  de  la  Universitat  i  els  Estudis,  la  formació  dels 

col∙laboradors docents i donar resposta a la demanda d’aquest col∙laboradors de rebre més feedback 

sobre  la qualitat de  la  seva  activitat docent.  La  figura del  coordinador docent ha de  ser  clau per 

assolir aquest objectiu. Addicionalment es promourà  la participació en cursos de  formació  i  tallers 

pràctics  per  afavorir  les  bones  practiques  docents  i  es  vetllarà  per  que  rebin  semestralment  els 

resultats de satisfacció de les aules de docència en que participen.  

4. Millores en la informació pública:  

• Es proposa seguir avançant en les millores de la visibilitat dels centres de pràctiques per al MU de 

Nutrició i Salut 

• Actualitzar i mantenir la informació sobre el professorat, col.laboradors docents i línies de recerca a 

la web dels Estudis. 

 
 

7. Annexos 
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Annex 1. Professorat propi dels estudis 

NOM  COGNOMS 

Anys 
experi
ència 
UOC 

Doctor  Any  Posició 

Avaluacio 
externa 
Agència 
Qualitat 

Avaluacio 
positiva 
Lector o 

equivalent 
Agència 

(AQU/ANEC
A) 

Avaluació 
recerca o 
equivalent 
(Contrado 

Dr/ 
Prof.titular ) 

Recerca 
Avançada 
(catedràti
c AQU) 

Total 
trams 

sexennis 
recerca 

total 
trams 
docents 

Alicia 
Aguilar 
Martínez  6 1  2000 Professor 0 0 0 0  1 1

Marta 
Aymerich 
Martínez  3 1  2002 Agregat 0 0 0 0  0 0

Antonia  Campolongo  0 0  Associat 0 0 0 0  0 0

Jordi 
Colomer 
Mascaró  0 1  1988 Associat 0 0 0 0  0 0

José 
Esteban 
Garcia  8 1  1986 Professor 0 0 0 0  0 0

José 
Ramon 

Fernandez 
De Bobadilla   0 0  Associat 0 0 0 0  0 0

Pilar  Garcia Lorda  0 1  2000 Agregat 1 1

Jaume 
Kulisevsky 
Bojarski  2 1  1992 Associat 1 0 1 1  0 0

Frances
c Xavier 

Medina 
Luque  7 1  2000 Agregat 1 1 1 1  2 1

Berta 
Maria 

Pascual 
Sedano  0 1  2005 Associat 0 0 0 0  0 0

Frances
c  Saigí Rubió  18 1  1999 Professor 0 0 0 0  1 2

Julio 
Villalobos 
Hidalgo  5 1  1990 Associat 0 0 0 0  0 0

 

 

 

Annex 2. Informes de seguiment de les titulacions oficials 

o MU Nutrició i Salut 

o MU Telemedicina 

o MU Treball Social Sanitari 

 

 


