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0. Dades identificadores 
 
 

Universitat Universitat Oberta de Catalunya 
 

Nom del centre 
Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació (Universitat Oberta de 
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Membres del Consell de 
Direcció 

Dr. Josep Prieto (Director dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i 
Telecomunicació) 
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Dr. David Masip Rodó (Director del Programa de Doctorat en Tecnologies de la 
Informació i de Xarxes) 
 
Marta Borràs Costa (Manager de programa dels Estudis) 
Sílvia Puigbó Blázquez (Manager de programa dels Estudis) 
Marta Molins Daviu ( Tècnica de suport a la Direcció dels Estudis) 
 

 
 
 

Denominació Codi RUCT Crèdits 
ECTS 

Curs 
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programa 
Grau en Enginyeria Informàtica 
 2501283 240 2009-2010  Daniel Riera Terrén 

Grau en Multimèdia 
 2500600 240 2009-2010    20/06/2013 Laura Porta Simó 

Grau en Tecnologies de 
Telecomunicació 2501286 240 2009-2010  Eugènia Santamaria 
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Màster U. en Aplicacions multimèdia 4312665 60 2011-2012  Javier Melenchón 
Maldonado 
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Màster U. en Enginyeria de 
Telecomunicació 4312552 72 2011-2012  Jose Antonio Morán 

Moreno 
Màster U. en Enginyeria de 
Telecomunicacions UOC-URL  72 2013-2014  Jose Antonio Morán 

Moreno 

Màster U. en Enginyeria Informàtica 4312666 78 2011-2012  Robert Clarisó 
Viladrosa 

Màster U. en Programari Lliure 
 4311398 60 2010-2011  Carles Garrigues 

Màster U. en Segur. Tecnologies 
Informació Comunicacions 4312898 60 2011-2012  Helena Rifà/Jordi 

Serra 
University Master in Computer Vision 
 4314099 60 2013-2014  Maria Vanrell 

Martorell 
 

Convenis d'adscripció (si escau): No 
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1. Elaboració de l'informe 
 
L’informe de seguiment dels Estudis d’informàtica, Multimèdia i Telecomunicació ha estat elaborat pel 
Consell de Direcció permanent dels Estudis, el qual està composat per: 
 
Dr. Josep Prieto (Director dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació) 
Dra. Eugènia Santamaria (Sotsdirectora dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació i 
Directora del Grau en Tecnologies de Telecomunicació) 
Dr. Daniel Riera Terrén (Sotsdirector dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació i Director 
del Grau en Enginyeria Informàtica) 
 
Marta Borràs Costa (Mànager de programa dels Estudis) 
Sílvia Puigbó Blázquez (Mànager de programa dels Estudis) 
Marta Molins Daviu (Tècnica de suport a la Direcció dels Estudis) 
 
Aquest informe, s’ha elaborat a partir dels informes de seguiment de titulació, el contingut del qual ha 
estat elaborat per les corresponents comissions de titulació seguint el següent procediment: 
 
1.Explotació de les diferents dades d’objecte de valoració en l‘elaboració dels informes, per part dels 
tècnics de gestió de programa. 
2.Elaboració de la versió inicial de l’informe per part del Director de Programa, tenint present la 
informació facilitada per cada professor a les fitxes d‘autoavaluació de les seves assignatures. 
3.Reunió de la comissió de titulació per a posar en comú aquesta primera versió 
4.Revisió i tancament de l’informe, tenint en compte les diferents aportacions realitzades en el sí de la 
Comissió de Titulació 
5.Enviament de l’informe a l’àrea de Planificació i Qualitat  
 
Una vegada elaborats els informes de seguiment de titulació: 
 
1.Aquests s’han posat en comú amb la Direcció d’Estudis i els membres dels equips de gestió 
anomenats anteriorment, per a començar a treballar en l’elaboració prèvia de l’informe de seguiment dels 
Estudis.  
2. Un cop feta una primera versió, aquest s’ha facilitat als diferents Directors de Programa i al referent de 
l’àrea de planificació i qualitat.  
3.Darrera reunió amb els membres involucrats de professorat, gestió i el referent de l’Àrea de Planificació 
i Qualitat, a on s’han perfilat els diferents apartats amb l’objectiu de tancar l’informe final i lliurar-lo a 
l’àrea de Planificació i Qualitat 
4.Finalment, una vegada acabat l’informe, aquest ha estat revisat i presentat en sessió extraordinària del 
Consell de Direcció dels Estudis (veure apartat 0.dades identificadores), quedant validat i aprovat amb 
data 2 de març de 2015. 
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2. Professorat propi vinculat a la titulació (E4) 
 
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. 
 
La UOC compta amb un equip docent integrat per excel·lents professionals en l’àmbit de l’ensenyament 
universitari, els quals, a banda de ser uns referents en la seva àrea de coneixement, són experts en 
l’ensenyament no presencial per mitjà d’Internet i en l’ús docent de les tecnologies digitals, amb 
capacitats de treball en xarxa i compromesos amb els objectius dels estudis. Aquest equip docent està 
integrat pel professorat propi i els consultors.  
 
El professorat propi, és el responsable de garantir que l’equip docent de consultors responsables de 
l’atenció a l’estudiant disposa de l’experiència docent, professional i investigadora requerida per garantir 
l’assoliment de les competències. A més, el consultor de la UOC es caracteritza per ser un expert que 
duu a terme la seva activitat principal relacionada amb l’àrea de coneixement de l’assignatura, amb 
l’objectiu que puguin oferir una col·laboració de qualitat a temps parcial. 
 
Els estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació compten amb un total de 56 professors, el 82% 
dels quals ha assolit el grau de doctor, i un total de 365 consultors que donen suport en l’atenció docent 
de les assignatures que conformen les titulacions objecte d’avaluació.  Dels professors doctors, el 69.5% 
està acreditat i el 28% compta amb acreditació de recerca. En quan a trams de recerca, el 46% del 
professorat doctor compta amb un tram de recerca viu. 
 
La producció científica generada pel professorat dels Estudis pel període objecte d’estudi va ser de 40 
publicacions indexades, entre les qual es podrien destacar, pel seu impacte: 
 

1. LÁZARO, D.; MARQUÈS, J.M.; JORBA, J.; VILAJOSANA, X. (2013).  “Decentralized resource discovery mechanisms for 
distributed computing in peer-to-peer environments”. ACM Computing Surveys. , Núm. 4. Pàg.  1 -  40.  ISSN: 0360-0300.   
(IF 4.043) 
 

2. A.Mesodiakaki, F. Adelantado, L. Alonso and C. Verikoukis, “Energy-efficient User Association in Cognitive 
Heterogeneous Networks”, IEEE Communications Magazine, vol. 52, num. 7, pp. 22-29, July 2014. ISSN: 0163-6804, 
doi:10.1109/MCOM.2014.6852079 [IF: 4.460, Pos: 3/78 (Q1), JCR Telecommunications 2013]  
 

3. Diego Dujovne, Thomas Watteyne, Xavier Vilajosana, Pascal Thubert. “The Industrial Internet (of Things)”. IEEE 
Communications Magazine. Dec 2014 (IF=4.46) 

 
4. David Masip, Michael S. North, Alexander Todorov, Dan N. Osherson. Automated Prediction of Preferences Using Facial 

Expressions. PLoS ONE 9(2): e87434. doi:10.1371/journal.pone.0087434. February 2014. ISI JCR IMPACT FACTOR: 
3.730 (2012). 1st quartile. (7/56) Multidisciplinary sciences 
 

5. Martinez, B.; Vilajosana, X.; Chraim, F.; Vilajosana, I.; Pister, K., “When Scavengers Meet Industrial Wireless,” Industrial 
Electronics, IEEE Transactions on , vol.PP, no.99, pp.1,1 doi: 10.1109/TIE.2014.2362891 (IF=5.165) 
 

6. VILAJOSANA, I.; LLOSA, J.; DOMINGO, M.; MARTINEZ, B.; ANGLES, A.; VILAJOSANA, X. (2013).  “Bootstrapping 
Smart Cities Through A Self-Sustainable Model Based On Big Data Flows”. IEEE Communications Magazine. , Núm. 6. 
Pàg.  128 -  134.   IF=5.165) 

 
Així mateix, es van presentar més de 40 conferències i es van registrar les 4 patents que es detallen a 
continuació: 
 

1. Pere Tuset, Xavier Vilajosana. “Method and apparatus for sending and receiving data in a machine to machine wireless 
network”. PCT/EP2013/061296 N/Ref.: 20121318 ID02626968. WO2014/191052 A1 

 
2. Xavier Vilajosana, Sebastia Cortes, Yngvar Rossow. “Lamp Control using image and temp feedback in 3D LAP sintering”. 

PCT/EP2014/071240 N/Ref.: 700218721WO01 
 

3. Sebastia Cortes, Xavier Vilajosana, Scott White. “Optimal cool-down time calculation based on batch content” 
PCT/US2014/58337 N/Ref.: 700218652WO01 

 
4. Sebastia Cortes, Jun Zeng, Xavier Vilajosana. “Virtual Build Beds for 3D printers”. PCT/US2014/58158. N/Ref.: 

700218894WO01 
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Fem constar la necessitat de poder comptar amb un sistema que proveeixi les diferents dades en matèria 
de producció i activitat científica necessàries per a satisfer les demandes d’informació requerides per a 
l’elaboració de l’informe. 
 
Els Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació compten amb 6 grups de recerca consolidats; 
EDUL@B, GRES-UOC, ICSS, ITOL, KISON, DPCS. L’apartat de recerca del web de la UOC recull tota la 
informació relacionada amb els diferents grups i àmbits de recerca. 
(http://www.uoc.edu/opencms_portal2/opencms/CA/recerca-innovacio/investigadors/grups-de-
recerca/list.html). Els programes dels Estudis ofereixen la possibilitat de vincular els treballs finals amb 
algun dels àmbits  de recerca dels estudis. 
 
 
A nivell d’Estudis, un dels principals objectius marcats en els darrers anys, és que tot el professorat que 
forma part dels Estudis aconsegueixi el títol de doctor. Així mateix, es vol ajudar a formar experts en 
diferents àmbits de recerca. Per donar resposta a aquests requeriments, des de la Direcció s’elabora una 
planificació anual de dedicació a la recerca i a la carrera professional del professorat. A continuació es fa 
menció d’algunes polítiques posades en marxa: 
 

- Pla de formació de 2-3 anys per tot el professorat no doctor. 

- Dotar de dedicació parcial o complerta per finalitzar la Tesi Doctoral per un període de 6 o 12 
mesos. 

- Garantir un mínim de dedicació del 30% a la recerca. 

- Dotació de pressupost per assistir, com a mínim, a 1 congrés amb publicació a l’any per cada 
professor. 

Pel que fa a la satisfacció dels estudiants respecte al personal docent col·laborador, destaquem que tant 
els tres graus com la majoria de màsters universitaris, estan al voltant de la mitjana de satisfacció global 
dels estudis de la UOC. Destaquem que hi ha dos programes que tenen una satisfacció superior al 80%: 
el Màster de programari lliure i el Màster de Seguretat de les TIC. 
 
El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per desenvolupar les seves 
funcions i atendre els estudiants. 
 
L’activitat acadèmica del professorat propi integra el conjunt de funcions que ha d’assumir el professorat 
propi al llarg de la seva carrera acadèmica i inclou l’activitat docent i d’innovació, l’activitat de recerca i 
transferència i difusió de coneixement i l’activitat institucional. 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 d’estudis és responsable que 
el conjunt d’activitat acadèmica del professorat cobreixi les necessitats docents, de recerca i d’innovació i 
la resta d’objectius estratègics del professorat i dels estudis.  
 
La necessitat de nous consultors es determina cada semestre en funció del nombre d’estudiants 
matriculats, però també fruit de l’anàlisi que es realitza semestralment dels indicadors de satisfacció de 
l’acció de consultoria, tal com es mostra en els 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 nou personal 
docent col·laborador. Es prioritza candidatures amb una àmplia experiència acadèmica i investigadora en 
l’àmbit de cada assignatura i en el món professional. Això facilita una acció docent contextualitzada i 
aplicada. L’espai web Uneix-te al nostre equip recull la informació del procés de selecció. 
http://www.uoc.edu/opencms_colaboradors/opencms/CA/treballa/index.html  
 
La institució ofereix  suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat docent del professorat  
 
Cada assignatura es desenvolupa sota la responsabilitat d’un Professor Responsable d’Assignatura 
(PRA) que és expert en la matèria o àmbit disciplinar. El disseny, la implantació i el seguiment del procés 
d’aprenentatge per cada assignatura, incloses la definició dels recursos i activitats, la planificació 
acadèmica i la selecció i coordinació de l’equip de consultors, així com l’avaluació i qualificació dels 
estudiants són responsabilitat última del Professor Responsable de Assignatura encara que també són, 

http://www.uoc.edu/opencms_portal2/opencms/CA/recerca-innovacio/investigadors/grups-de-recerca/list.html�
http://www.uoc.edu/opencms_portal2/opencms/CA/recerca-innovacio/investigadors/grups-de-recerca/list.html�
http://www.uoc.edu/opencms_colaboradors/opencms/CA/treballa/index.html�
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parcialment, el resultat del treball conjunt desenvolupat amb el consultor. El consultor actua com a 
referent i guia de l’estudiant, dinamitza l’acció formativa des del moment d’inici fins 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, garantint una formació personalitzada.  
 
En el cas dels EIMT,és important destacar l’existència de Laboratoris, que poden tenir diferents 
necessitats en funció del programa formatiu sota consideració, i que necessiten de consultors amb una 
sèrie de responsabilitats diferents a les prèviament descrites. A mode d’exemple, i en el cas del Grau en 
Enginyeria informàtica, els consultors de laboratori disposen del seu propi espai de comunicació amb els 
estudiants ( una aula pròpia al marge de l’aula on es desenvolupa l’activitat docent de l’assignatura 
prèviament descrita), i donen suport als estudiants en la instal·lació i ús del programari a utilitzar en la 
realització de les activitats d’aprenentatge de les assignatures. 

Quan el professorat propi accedeix a la UOC s’integra dins d’un pla d’acolliment que l’orienta en la 
metodologia docent, les funcions del professorat, la missió, els valors i el disseny organitzatiu de la 
institució. Durant el primer mes d’estada a la UOC es  dissenya un pla d’acompanyament amb 
l’assignació d’un mentor/a, escollit entre el professorat dels estudis o centre on s’adscriu. Aquest pla 
d’acolliment inclou el treball col·laboratiu Professorat- Consultor. 
L’acollida i  formació inicial per a nous consultors es fa a l’inici del semestre un cop han estat 
seleccionats. Aquesta formació (d’un mes de durada aproximadament) té els següents objectius: 

- 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. 

i a banda permet acompanyar als consultors en les seves primeres accions com a responsables docents 
d’una aula. 

 
En aquests cursos els consultors utilitzen el mateix tipus de metodologia i espai virtual que després faran 
servir en la seva assignatura.  
 
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 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). Actualment s’està dissenyant un espai web de suport al 
professorat que permetrà recollir informació i eines per l’activitat docent, formació continua, recursos i 
bones pràctiques i un espai d’atenció de consultes. Les eines que té el professorat a la seva disposició li 
permeten una coordinació de la docència junt amb el consultor. Tanmateix el consultor de la UOC, 
disposa d’espais de suport destinats a proporcionar informació i eines pel desenvolupament de la seva 
activitat docent  http://cv.uoc.edu/app/blogout/suport_cat/. El suport metodològic rebut es valorat per part 
dels docents col·laboradors en un 4,2 en una escala d’1 al 5 en l’enquesta que es va passar el curs 
2013-2014, on també es demanava la valoració sobre el funcionament de la titulació durant el semestre i 
el suport rebut per part de la universitat. 
 
Les eines que té el professorat propi a la seva disposició li permeten una coordinació adequada de la 
docència, junt amb la col·laboració del consultor. Això facilita, per una banda, que el professorat pugui 
ajudar  a la integració  del consultor dins de la comunitat universitària. Per una altra banda, aquestes 
eines faciliten la discussió, el consens i la resolució de tots els aspectes relatius  a l’activitat docent. 
Addicionalment, també es realitzen reunions presencials, dues vegades per semestre, de cada professor 
amb els seus consultors. La primera reunió té lloc a l’inici de curs per tal de dur a terme les tasques de 
disseny i planificació del semestre. La segona reunió es realitza al finalitzar el curs, amb l’objectiu 
d’analitzar el desenvolupament del curs, rendiment de les assignatures, dificultats detectades i proposta 
de millores a introduir dins de cada assignatura. 
 

http://cv.uoc.edu/app/blogout/suport_cat/�
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Les necessitats de formació de professorat per a la millora constant de la seva tasca s’han fet arribar a l’Elearn 
center per tal què es treballin de manera transversal per a tots els Estudis. 
 
La UOC organitza bianualment una “Jornada UOC de Personal Docent Col·laborador”, 
http://www.uoc.edu/activitats/jornada_docents2011/info.html) en la que els consultors poden assistir 
presencialment a diferents tallers pràctics on es treballen eines pedagògiques o nous aplicatius per a la 
millora continua de l’activitat docent. D’altra banda, a nivell dels estudis, s’organitzen periòdicament 
diferents seminaris, des dels àmbits d’innovació i docència, amb l’objectiu de compartir experiències 
docents i bones pràctiques, entre el professorat dels estudis. Alguns exemples de seminaris realitzats 
són: 
 
1. Seminaris d’innovació: 

i. IFTEL: innovació mitjançant recursos educatius en obert 
ii. La integració de l’aprenentatge i l’avaluació 
iii. Present@: espai virtual de gestió de vídeos on desenvolupar-hi un debat virtual 

 
2. Seminaris docents: 

i. Bones pràctiques sobre els recursos docents dels Estudis 
ii. Feedback als estudiants 

 
A banda de realitzar formació interna, en temes concrets que afecten a la metodologia docent, 
s’organitzen sessions amb referents de l’àmbit, tan a nivell nacional com internacional, com per exemple, 
la formació sobre l’avaluació de competències que es va dur a terme dins dels Estudis, a càrrec del 
Catedràtic de la UPC, Miguel Valero. 
 
La universitat disposa d’un programa intern pel desenvolupament de la Innovació docent per part del 
professorat propi de la universitat. El programa APLICA té com a objectiu la concessió d’ajudes pel 
finançament d’iniciatives i projectes pilot que tinguin com a finalitat desenvolupar projectes d’innovació 
als àmbits de la pràctica docent i de la gestió universitària (Aparador d’innovació 
http://www.innovauoc.org/showcase/?lang=es). En molts dels projectes que es desenvolupen el consultor 
és usuari principal i agent clau.  

 
La universitat garanteix mitjançant el document de política de professorat, 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 pròpia 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 la seva aprovació s’han dut a terme 4 convocatòries 
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/personal-academic/qualitat-docencia/index.html. L’objectiu de 
l’avaluació de l’activitat docent del professorat és la millora continua de l’equip docent i és un dels 
mecanismes de què disposa la universitat per 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 en vers 
les seves assignatures fruit de l’avaluació dels resultats acadèmics.  La universitat té com a repte, definir 
un mecanisme per l’avaluació de l’activitat docent dels consultors, més enllà de l’avaluació dels 
indicadors de rendiment i satisfacció d’aula que es revisen cada semestre.  
La informació per a la consecució dels mèrits interns i externs està disponible a l’espai IntraUOC de la 
universitat.   
 
 

3. Informació pública (E2) 
 

http://www.uoc.edu/activitats/jornada_docents2011/info.html�
http://www.innovauoc.org/showcase/?lang=es�
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/personal-academic/qualitat-docencia/index.html�
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Els Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació revisen i actualitzen regularment la informació de 
les titulacions abans de l’inici de semestre. Des de les direccions de programa es valida la informació que 
apareix i es fan les modificacions pertinents. 
 
La fitxa de cada titulació (http://estudis.uoc.edu/ca/graus-2n-cicle/grau-enginyeriainformatica/presentacio) 
conté una estructura ordenada on es mostra la informació relativa a la titulació. El Pla d’Estudis 
(http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/aplicacions-multimedia/pla-estudis ) és l’eix central de la 
informació de la titulació. La informació relativa al pla d’estudis mostra el conjunt d’assignatures que 
conformen la titulació i el pla docent de l’assignatura del darrer semestre amb docència.  
 
Un cop l’estudiant està matriculat a l’assignatura,  aquest té accés al pla docent de cada assignatura, eix 
central de la docència, on troba informació relativa a l’objectiu de l’assignatura, les competències que s’hi 
desenvoluparan, el model d’avaluació, els materials i eines de suport de què disposa, metodologia i 
calendari de dates d’entrega. 
   
La universitat publica informació relativa als indicadors de docència (resultats acadèmics, resultats de 
satisfacció, resultats d'inserció) mitjançant el portal de qualitat de la universitat. A més els estudis fan 
difusió dels indicadors a través de les comissions d’estudiants i els estudiants poden ampliar la 
informació relativa a la seva titulació i en concret de les assignatures cursades mitjançant els canals 
establerts.  
 
Dins dels Estudis EIMT, s’han creat uns canals de comunicació més específics, amb l’objectiu de crear 
continguts que siguin interessants per la comunitat (estudiants, titulats, professors, personal docent 
col·laborador) i que estiguin relacionats amb el sector de la informàtica, multimèdia i les 
telecomunicacions. Aquests canals són els següents: 
 

• Blog iNFoRMáTiCa++  
• Blog Capacitació Digital 
• Twitter  @uoceimt 
• Revista Mosaic 
• Facebook dels estudis 

4. Mecanismes de millora de la qualitat (E3) 
 
La Universitat Oberta de Catalunya, d’acord amb el compromís per la qualitat, disposa d’un Manual del 
Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (MSGIQ) 
(http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/documentacio/UOC_Manual_sistema_garantia_Cat_04-1.pdf) que 
va ser aprovat pel Consell de Govern el 17 de juny de 2009 i certificat satisfactòriament per la Comissió 
Específica per l’Avaluació de la Qualitat dels Centres i Activitats Universitàries d’AQU Catalunya el 1 
d’octubre de 2009.  
 
Per assegurar el desenvolupament i la revisió continua 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 donar visibilitat als processos 
vinculats a l’assegurament de la qualitat de les titulacions, la UOC disposa d’una web on fa difusió 
pública del SGIQ , així com dels resultats que se’n deriven. 
 
En general, els Estudis  consideren molt adequada la informació i suport rebuts per la Comissió de  
Qualitat respecte als processos de disseny, aprovació i seguiment de les titulacions vinculades als 
Estudis. 
 
Dins dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, trobem els següents òrgans, l’objectiu 
dels quals és vetllar per la millora constant de la qualitat docent dels programes formatius dels Estudis. A 
continuació, detallem la seva missió i la interrelació entre ells: 
  

http://estudis.uoc.edu/ca/graus-2n-cicle/grau-enginyeriainformatica/presentacio�
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/aplicacions-multimedia/pla-estudis�
http://informatica.blogs.uoc.edu/�
http://capacitaciodigital.blogs.uoc.edu/�
https://twitter.com/UOCeimt�
http://mosaic.uoc.edu/�
https://www.facebook.com/eimtuoc?fref=ts�
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Equips docents : són equips transversals a totes les titulacions , els quals tenen com a objectiu garantir 
una visió general i integrada de les assignatures que pertanyen a un equip concret , vetllant per la 
coherència de les mateixes en el conjunt dels plans d'estudis de tots els programes als quals pertanyen 
aquestes assignatures , amb la finalitat de compartir bones pràctiques entre assignatures , mecanismes 
d'avaluació, etcètera . 
 
Els equips docents també són els encarregats d'establir mecanismes per actualitzar constantment les 
assignatures d'un àmbit concret i , per això , sempre tenen en compte les particularitats de cada titulació . 
 
La repartició dels professors s'ha realitzat tenint en compte la relació entre les seves àrees de 
coneixement i les àrees de coneixement que es treballen dins de les diferents titulacions dels Estudis . 
 
Comissió de docència : és un organisme transversal a totes les titulacions i té per objectiu garantir la 
qualitat docent de tots els programes , vetllar per una correcta gestió de la docència i impulsar la 
innovació docent , incidint així en la qualitat docent de tots els programes . 
 
Aquesta té representació dins del Consell de Direcció dels Estudis . 
 
Comissió de tecnologia i laboratoris: La comissió de tecnologia dels EIMT, desenvolupa les tasques 
d'adequació dels laboratoris docents per els diferents programes, així com atén i valora les peticions dels 
docents per desenvolupar nous laboratoris, proveint els recursos necessaris, en forma de maquinari, 
programari i personal tècnic pel seu manteniment, a partir del pressupost disponible pel 
desenvolupament de Laboratoris. Així mateix valora els riscos tecnològics, dels diferents  
programes/assignatures, “clientes” dels laboratoris. La comissió també dissenya estratègies a mig i llarg 
termini pel futur dels laboratoris EIMT. 
 
 
Consell de Direcció dels Estudis d'Informàtica , Multimèdia i Telecomunicació : el Consell de 
Direcció està integrat per professors representants dels diferents àmbits dels Estudis, representants dels 
eixos d'actuació de docència , investigació i postgrau i representants dels equips de gestió . 
 
El Consell respon a l'estructura matricial dels Estudis, amb l'objectiu de donar representativitat als 
diferents àmbits dels Estudis de les nostres titulacions ( Informàtica , Multimèdia i Telecomunicació ) , al 
seu torn, representa també als diferents àmbits de coneixement , esmentats anteriorment . Dins del 
Consell s'analitza periòdicament tant la qualitat formativa dels programes , com els resultats acadèmics i 
professionals derivats de la mateixa . 
 
La periodicitat de reunions del Consell és setmanal , i totes les informacions es traslladen al conjunt del 
professorat i els equips de gestió vinculats als Estudis , a través del tauler d'Informacions de la Sala 
virtual dels Estudis d'Informàtica , Multimèdia i Telecomunicació . un cop al mes, se celebren reunions 
plenàries amb tot el professorat i l’equip de gestió dels Estudis, per compartir els temes més rellevants i 
estratègics del període en què ens trobem. 
 
 
Per poder garantir la qualitat docent de tots els programes formatius dels Estudis i reflectir en un únic 
document els diferents mecanismes de coordinació existents entre les diferents titulacions , es dissenya 
el diagrama del sistema intern de garantia de qualitat de l'acció docent . 
 
La comissió de titulació és l’organisme que vetlla per la qualitat de les titulacions, des del disseny fins al 
desenvolupament i l’extinció, si s’escau.  Concretament, aquesta és la funció principal del Director de 
Programa. 
 
Els Estudis valoren molt positivament la tasca desenvolupada per les diferents comissions, pel que fa als 
aspectes relatius a la  millora de qualitat docent. 
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5. Valoració dels resultats obtinguts per les titulacions dels estudis  
 

 
 
Edat dels estudiants (nous estudiants semestre 2013-1) 
 

Franges d'edat - per programa 18 19-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-55 
Majors 
de 55 

Grau en Enginyeria Informàtica 0% 23% 27% 20% 16% 10% 3% 1% 0% 
Grau en Multimèdia 3% 20% 23% 24% 20% 4% 5% 1% 0% 

Grau en Tecnologies de 
Telecomunicació 0% 17% 27% 17% 20% 8% 9% 1% 1% 
Màster U. en Aplicacions multimèdia 0% 19% 25% 25% 10% 12% 7% 2% 0% 

Màster U. en Enginyeria de 
Telecomunicació 0% 33% 67% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Màster U. en Enginyeria de 
Telecomunicacions UOC-URL 0% 0% 22% 42% 19% 8% 8% 0% 0% 
Màster U. en Enginyeria Informàtica 0% 6% 32% 21% 25% 13% 0% 0% 4% 
Màster U. en Programari Lliure 0% 4% 25% 39% 7% 11% 14% 0% 0% 

Màster U. en Segur. Tecnologies 
Informació Comunicacions 0% 13% 20% 28% 19% 11% 8% 1% 1% 

 
La major part dels estudiants tenen entre 25 i 35 anys. En el cas dels graus, la mitjana d’edat és una 
mica més baixa pel fet de ser estudis de primer cicle. 
 
Sexe dels estudiants (total estudiants matriculats semestre 2013-2) 
 

 
 
Tant en graus com en màsters universitaris, hi ha una gran majoria d’homes, tal com sol passar en les 
titulacions tecnològiques del sistema universitari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Valoració del conjunt de l’oferta formativa dels estudis  
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Amb l’extinció de les titulacions LRU a partir del semestre 20111, observem que  la demanda no arriba al 
volum de matrícules de les enginyeries tècniques i superiors, sumant els títols de primer cicle (grau ) i 
segon cicle (màster universitari). A través dels diferents estudis de mercats realitzats en els darrers anys, 
i de diferents estudis externs, observem un sostre en  l’interès de les titulacions de Grau al sistema 
universitari català. És per aquest motiu que, des dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació 
de la UOC trobem necessari començar a explorar noves titulacions a oferir. 
 
 Al mateix temps, i alineats amb l’estratègia marcada per la Generalitat, creiem important treballar en la 
internacionalització dels programes.  
 
 
 
- Perfil d’ingrés dels estudiants ( segons l’esperat o nous col·lectius)  
 
Màster de Programari lliure: 
El 50% dels estudiants que han accedit aquest curs 2013-14 al Màster tenen alguna de les titulacions 
recomanades en el perfil d’ingrés que consta a la memòria de verificació del títol. La resta dels 
estudiants, en la major part, provenen de titulacions de l’àmbit de l’enginyeria industrial o les ciències, per 
la qual cosa el seu perfil és força proper al de les titulacions recomanades. 
 
Màster de Seguretat de les TIC: 
En general els estudiants que accedeixen al màster són de perfil tecnològic, majoritàriament de carreres 
de Informàtica i Telecomunicació. Per tant, el perfil que té l’estudiant és l’adient al que es va dir 
inicialment en el disseny del màster. Tot i això alguns estudiants venen de carreres no tècniques, i per 
tant han de realitzar els complements de formació que es van designar per tal d’anivellar inicialment a 
aquests estudiants. En nombre d’aquest tipus d’estudiants, comparat amb el nombre d’estudiants que 
realitzen uns estudis previs més afins als continguts és molt petit, i ens alguns casos estan molt temps 
realitzant els complements abans de poder realitzar el màster pròpiament. En alguns casos han de fer 
poques assignatures de complement, i poden realitzar les assignatures del màster en pocs semestres, 
però la resta, els pocs estudiants que venen sense tenir cap tipus de formació tecnològica els implica un 
major esforç i dedicació poder realitzar aquests complements, ja que han de fer 60 ECTS abans de 
poder realitzar els crèdits del màster pròpiament. 
 
Màster d’Enginyeria de Telecomunicació: 
La majoria d’estudiants que accedeixen provenen de les 4 branques principals de l’Enginyeria Tècnica de 
Telecomunicacions o Graus equivalents a amb els seus diferents noms. Aquesta és l’opció natural per 
aquests estudiants de seguir la seva formació en l’àmbit i assolir així les atribucions de l’Enginyer de 
Telecomunicació. No obstant, veiem que la titulació desperta molt interès en aquelles Enginyeries afins 
on els estudiants  poden obtenir l’accés mitjançant els crèdits de complements de formació. Entre 
aquestes titulacions d’enginyeries afins cal remarcar especialment l’enginyeria industrial, l’enginyeria 
informàtica i l’enginyeria electrònica, que son per àrea de coneixement aquelles més properes a 
l’enginyeria de telecomunicació. Aquest interès en els estudiants mostra que el programa aporta 
perspectives professionals atractives en el camp de l’enginyeria. 
 
Màster d’Enginyeria Informàtica: 
Els estudiants provenen majoritàriament de titulacions d’informàtica (56,1%) i telecomunicacions (15,8%). 
Altres perfils d’entrada més minoritaris són altres enginyeries (7,3%) i l’àmbit de ciències (6,1%). Es 
considera que aquesta distribució és adequada a les característiques del Màster. Cal destacar que, 
seguint la tendència de cursos anteriors, només un 8.5% dels estudiants que accedeixen al Màster ho 
fan sense cursar complements de formació: un 47.2% han de cursar 12 ECTS, un 14.6% entre 30 i 36 
ECTS i un 13,4% han de cursar 66 ECTS. Aquest fet s’explica pel baix nombre de titulats de Grau que 
estan accedint al Màster, tant d’informàtica com d’altres disciplines. Es considera que aquest fet pot tenir 
un impacte en el grau d’abandonament d’aquests estudiants, que es vol estudiar. A llarg termini s’espera 
que aquesta tendència es vagi ajustant progressivament. 
 
 
 
Màster d’Aplicacions Multimèdia: 
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L’accés continua sent divers i provinent de diverses branques de coneixement. No obstant, es detecta un 
augment de les entrades des de la branca d’enginyeria i arquitectura, respecte a la distribució observada 
a l’accés anterior. 
 
Graus: 
En els 3 graus es detecta una homogeneïtat en el perfil d’ingrés dels estudiants : la majoria, més del 50% 
provenen d’estudis universitaris inacabats i de cicles formatius. 
La resta de vies d’accés comunes a les tres titulacions de grau, se situen per sota del 10%, en general. 

 
 



 

6. Pla de millora 
 
 
Accions de millora a nivell de titulació, estudis i universitat 
 
 

Abast Programa Punt feble detectat 
Identificació de la 
causa Objectiu que es vol assolir 

Acció 
proposada Termini 

Indicador de 
seguiment Responsable 

Implica una 
modificació memòria 
verificada 

Assignatura GEI 

Baix rendiment Anàlisi 
Matemàtica 

Tipologia de 
l’assignatura. 
Dificultat 
comprensió certs 
conceptes per 
part dels 
estudiants Millorar el rendiment 

S’han creat 
2 ECTS nous 
de materials 
que esperen 
millorar el 
rendiment i 
la 
satisfacció 
dels 
estudiants 
els propers 
semestres 

Setembre 
2015 Rendiment PRA No 

Baix rendiment Estructura de 
Computadors 

Tipologia de 
l’assignatura. 
Dificultat 
realització de la 
pràctica per part 
dels estudiants Millorar el rendiment 

Millora de 
l'estructura 
de la part 
pràctica 
(punt més 
delicat de 
l'assignatur
a) 

Setembre 
2015 Rendiment PRA No 

Fonaments de Programació i 
Pràctiques de Programació 
rendiment 

Tipologia de les 
assignatures. 
Dificultat en 
començar a 
programar Millorar el rendiment 

Procés de 
reestructura
ció total per 
tal d'ajustar 
els 
coneixemen
ts que es 
donen i 
adaptar-los 
a les 
necessitats 
dels graus, 
així com 

Setembre 
2015 Rendiment PRA No 
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millorar-ne 
els 
materials 

Sistemes  Distribuïts rendiment i 
satisfacció 

Tipologia de 
l’assignatura. 
Necessitat de 
coneixements de 
programació. 
Continguts 

Millorar rendiment i 
satisfacció 

Revisió de 
l’assignatur
a 

Setembre 
2015 

Rendiment i 
Satisfacció PRA No 

Sistemes Operatius rendiment 

Tipologia de 
l’assignatura. 
Dificultat 
comprensió certs 
conceptes per 
part dels 
estudiants Millorar el rendiment 

Renovació 
dels 
materials de 
l’assignatur
a 

Setembre 
2015 Rendiment PRA No 

GMM 

Baix rendiment a Llenguatges i 
estàndards web 

Alt nombre de no 
presentats 

Reduir l’abandonament a 
la primera PAC i 
incrementar el rendiment 

Implementa
r una 
política de 
seguiment 
dels 
estudiants 
abans de 
l’entrega de 
la primera 
PAC feb-15 

Taxa de 
rendiment PRA No 

Baix rendiment a Matemàtiques 
per a multimèdia I 

Complexitat del 
contingut Incrementar el rendiment 

Millora dels 
recursos 
d’aprenenta
tge, 
incorporaci
ó de vídeos, 
qüestionaris 
moodle i 
pacs 
individuals i 
autocorregi
bles feb-15 

Taxa de 
rendiment PRA No 

Baix rendiment a programació 
Complexitat del 
contingut Incrementar el rendiment 

Incorporar 
vídeos 
explicatius i 
millorar els 
recursos 

Setembre 
2015 

Taxa de 
rendiment PRA No 



Informe de seguiment dels estudis 
   

Pàgina 17 de 27 
Estudis d’Informàtica,Multimèdia i Telecomunicació                                                                         02 de març de 2015 
 

d’aprenenta
tge 

Baixa satisfacció amb els RA a 
Matemàtiques per a multimèdia 
I 

Complexitat del 
contingut  

Incrementar satisfacció 
amb els RA 

Millora dels 
recursos 
d’aprenenta
tge, 
incorporaci
ó de vídeos i 
qüestionaris 
moodle feb-15 

Satisfacció amb 
RA PRA No 

Baixa satisfacció global a Anàlisi 
i disseny de patrons 

Problemes de 
descàrrega i 
instal·lació de 
software 

Incrementar la satisfacció 
global 

Fer una guia 
de 
descàrrega i 
instal·lació 
del 
MagicDraw feb-15 Satisfacció global PRA No 

Baixa satisfacció global a 
Integració digital de continguts 

Excessiva 
presència de 
Processing 

Incrementar la satisfacció 
global 

Rebaixar la 
presència 
de 
Processing. 
Actualitzaci
ó de les 
PACs i 
Pràctica. 
Més 
guiades i 
atòmiques feb-15 Satisfacció global PRA No 

Baixa satisfacció global a Mercat 
i Legislació 

Excés de volum 
de material 
extern, manca 
d´una guia de 
lectura 

Incrementar la satisfacció 
global 

Elaborar 
noves guies 
d’estudi per 
cada unitat 
de 
l’assignatur
a 

Setembre 
2015 Satisfacció global PRA No 

Baixa satisfacció global a 
Mitjans interactius 

Materials 
incomplets. PACs 
i Pràctica poc 
aplicades 

Incrementar la satisfacció 
global 

Dirigir 
l'assignatur
a a PACs i 
Pràctica 
més 
pràctiques. 
Millorar els 
materials I 
reforçar ek 
valor dels 

Setembre 
2015 Satisfacció global PRA No 
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materials 
online, 
blogs.  

GTT 

Antenes  baixa satisfacció 

Assignatura amb 
dificultat 
conceptual alta 

Millorar la satisfacció amb 
elsmaterials 

S’han afegit 
als 
materials 
una colecció 
d’execicics i 
activitats 
pràctiques 
basades en 
Matlab a les 
PAC’s 

Setembre 
2015 Rendiment PRA No 

Cirduits de microones baix 
rendiment 

Assignatura amb 
dificultat 
conceptual alta Millorar el rendiment 

Millora dels 
materials de 
‘assignatura 

Setembre 
2015 Rendiment PRA No 

Fonaments de Programació i 
Disseny i Programació orientada 
a l’objecte baix rendiment 

Tipologia de les 
assignatures. 
Dificultat en 
començar a 
programar Millorar el rendiment 

Procés de 
reestructura
ció total per 
tal d'ajustar 
els 
coneixemen
ts que es 
donen i 
adaptar-los 
a les 
necessitats 
dels graus, 
així com 
millorar-ne 
els 
materials 

Setembre 
2015 Rendiment PRA No 

Sistemes  Distribuïts Baixa 
satisfacció 

Tipologia de 
l’assignatura. 
Necessitat de 
coneixements de 
programació. 
Continguts Millorar satisfacció 

Revisió de 
l’assignatur
a 

Setembre 
2015 Satisfacció PRA No 

Sistemes Operatius baix 
rendiment 

Tipologia de 
l’assignatura. 
Dificultat 
comprensió certs 
conceptes per 
part dels Millorar el rendiment 

Renovació 
dels 
materials de 
l’assignatur
a 

Setembre 
2015 Rendiment PRA No 
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estudiants 

MISTIC 

Baixa satisfacció amb Comerç 
Electrònic 

Baixa satisfacció 
general Millorar la satisfacció 

Proporciona
r major 
informació 
a través 
d’enllaços 
que ajudin a 
donar més 
informació 
als temes 
tractats feb-15 

Satisfacció global 
> 50% PRA No 

Baixa satisfacció amb el 
consultor de Biometria 

Baixa satisfacció 
amb el consultor Millorar la satisfacció 

Reduir el 
temps de 
resposta a 
les 
consultes 
dels 
estudiants i 
millorar el 
retorn als 
estudiants.  feb-15 

% de satisfacció 
amb el consultor 
>60% PRA No 

Baixa satisfacció amb Seguretat 
en bases de dades 

Baixa satisfacció 
amb el consultor Millorar la satisfacció 

Canviar el 
consultor 

Setembre 
2015 

% de satisfacció 
amb el consultor 
>50% PRA No 

Baixa taxa de rendiment de 
Criptografia avançada 

Es tracta d’una 
assignatura 
d’itinerari de 
recerca amb un 
alt nivell de 
matemàtiques Millora del rendiment 

Avisar als 
tutors de la 
dificultat 
d’aquesta 
assignatura 
i modificar 
el pla 
docent, per 
tal d’alertar 
als 
estudiants 
que és una 
assignatura 
molt 
avançada feb-15 

Taxa de 
rendiment >50% PRA/DP No 

MUEI Abandonament i baixa 
satisfacció amb Recursos 
d’Aprenentatge (RA)  a 
Intel·ligència Artificial Avançada 

Dificultat de 
comprensió 
d’alguns 
conceptes 

Reducció abandonament i 
increment de la 
satisfacció 

Incorporaci
ó de vídeos 
explicatius 
dels 
conceptes 
teòrics Juliol 2015 

Taxa 
abandonament, 
Taxa satisfacció 
amb RA PRA No 
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Baixa satisfacció amb RA a 
Sistemes Distribuïts a Gran 
Escala 

Continguts basats 
en articles 

Millora satisfacció amb 
RA 

Millora de 
la guia de 
lectura dels 
articles 
utilitzats 
com a 
material Juliol 2015 

Taxa de 
satisfacció amb 
RA PRA No 

MUET UOC/Url 
Materials de les assignatures de 
Senyals i Sistemes I i Senyals i 
Sistemes discrets 

Es treballa amb 
un llibre guiat per 
unes guies 
d’aprenentatge. 
Els estudiants 
reclamen un únic 
material d’estudi. 

Integrar tots els 
continguts en un material 
de qualitat únic que 
faciliti l’estudi dels de 
qualsevol lloc 

Creació 
d’uns nous 
materials de 
les 
assignatures Juliol 2015 

Materials 
definitius PRA No 

  Necessitat de material 
complementari per algun perfil 
d’entrada de les àrees afins a 
telecomunicació 

Estudiants 
provinents de 
titulacions afins 
tenen més 
dificultats en 
assignatures 
pròpies de 
l’àmbit. 

Millorar la taxa de 
rendiment del les 
assignatures de xarxes i 
serveis i senyals i sistemes 
discrets 

Incorporar 
materials 
extra 
d’estudi a 
aquestes 
dues 
assignatures Juny 2015 

Incrementar la 
taxa de 
rendiment dels 
estudiants en un 
5%. PRA No 

Programari lliure 

Baix rendiment a Admin. 
Avançada gnu/Linux 

Complexitat de 
les activitats Incrementar rendiment 

Es revisaran 
totes les 
activitats Juliol 2015 

Taxa de 
rendiment PRA No 

Baix rendiment a Aspectes 
Legals del PL 

Canvi de les 
activitats. 
Possible mala 
orientació en 
matrícula Incrementar rendiment 

Es revisaran 
totes les 
activitats.Es 
reforçarà 
l’orientació 
dels tutors 
en la 
matrícula Juliol 2015 

Taxa de 
rendiment PRA No 

Baix rendiment a Xarxes 
Obertes 

Altíssima 
complexitat de 
les activitats Incrementar rendiment 

Es 
modificaran 
totes les 
activitats 
per 
disminuir la 
seva 
càrrega de 
treball i els 
coneixemen
ts previs 
necessaris feb-15 

Taxa de 
rendiment PRA No 
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Baixa satisfacció amb consultor 
a  Enginyeria del Programari 

Manca de 
seguiment de 
l’aula 

Incrementar satisfacció 
amb acció consultoria 

Reforçar el 
treball del 
consultor a 
l’aula i fer-
ne un 
seguiment 
de prop. Juliol 2015 

Satisacció amb 
acció consultoria PRA No 

Baixa satisfacció amb RA a 
Desenv. de Programari 

Manca 
d’actualització 
dels continguts 

Incrementar satisfacció 
amb RA 

Introducció 
de nous 
recursos 
d’aprenenta
tge a través 
del wiki o 
amb 
materials 
externs feb-15 

Satisfacció amb 
RA PRA No 

Baixa satisfacció amb RA a 
Enginyeria del Programari 

Manca 
d’actualització 
dels continguts 

Incrementar satisfacció 
amb RA 

S’introduirà 
material 
complemen
tari sobre el 
IDE 
SELENIUM 
per fer 
proves 
unitàries Juliol 2015 

Satisfacció amb 
RA PRA No 

Baixa satisfacció amb RA a 
Implantació de Sistemes 

Tenint en compte 
que s’han 
introduït recursos 
addicionals el 
curs passat, i que 
la quantitat de 
respostes és 
baixa, és difícil 
d’explicar 

Incrementar satisfacció 
amb RA 

Es realitzarà 
una 
enquesta 
als 
estudiants 
amb 
preguntes 
detallades 
sobre els 
RA, 
fomentant 
les 
respostes 
obertes per 
obtenir 
informació 
de la seva 
percepció 
dels RA. Juliol 2015 

Satisfacció amb 
RA PRA No 
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Baixa satisfacció amb RA a 
Xarxes Obertes 

Manca de 
recursos per fer 
les activitats 
plantejades en el 
curs 

Incrementar satisfacció 
amb RA 

S’introduira
n millores al 
material 
disponible a 
través del 
wiki de 
l’assignatur
a Juliol 2015 

Satisfacció amb 
RA PRA No 

Programa 

Aplicacions 
Multimèdia 

Contingut de la titulació 
Possible caducitat 
de continguts 

Assegurar continguts 
actualitzats 

Anàlisi de la 
titulació 1 any 

Actes de reunions 
de la comissió de 
titulació DP No 

Dades de rendiment i satisfacció 
dels complements de formació 

Dades no 
segregades Dades segregades pel MU 

Realitzar 
explotació 
de dades 
tenint en 
compte 
només els 
estudiants 
de MUAM 1 any 

Taules 
d’explotació PiQ No 

Matrícula 
Tendència a la 
baixa 

Frenar la tendència a la 
baixa 

Coordinació 
amb Grau 
MM 1 any 

Nombre de 
matrícules i 
accessos DP No 

GEI 

Abandonament 

Acompanyament 
a l’estudiant de 
primer semestre 

Reduir l’índex 
d’abandonament al 
primer semestre 

Treballar 
accions de 
mentoria 
des dels 
Estudis 

Setembre 
2015 

Document 
d’accions DP No 

Desvinculació d’alguns tutors 

Manca 
comunicació 
directa (grupal) 

Millor coneixement de la 
titulació i major 
implicació 

Reunió 
presencial 
anual, 
preferentm
ent entre el 
primer i 
segon 
semestres feb-15 Reunió realitzada DP, TGA No 

GMM 

Disminució d’estudiants 
provinents de CFGS  

Manca 
d’informació 

Augmentar  la matrícula 
d’estudiants de CFGS 

Sessions 
informative
s als 
instituts de 
CFGS que 
ofereixen 
titulacions 
afins a la 
multimèdia 

Setembre 
2015 

Matrícula 
estudiants de 
CFGS DP No 
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Pèrdua d’estudiants 
Informació 
incompleta  

Augmentar la taxa de 
conversió a matrícula 

Millorar 
l’argumenta
ri comercial, 
prova pilot 
de portes 
obertes non 
stop 

Setembre 
2015 

Matrícula nou 
accés DP No 

GTT Abandonament 

Poc seguiment 
per part dels 
tutors dels 
estudisnts d’inici 

Disminuir 
l’abandonament dels 
estudiants 

Implicar els 
tutors del 
GTT en les 
accions 
proposades 
per la UOC 
per fer el 
seguiment 
delsestudia
nts d’inici 

Setembre 
2015 

Taxa 
abandonament DP, TGA No 

MISTIC 
(en blanc) (en blanc) 

Detectar bones 
pràctiques noves 

Realitzar un 
estudi per 
detectar 
bones 
pràctiques 
de  
programes 
en 
seguretat 
d’altres 
universitats. 

Setembre 
2015 

Conclusions de 
l’estudi realitzat 

Mànager de 
programa No 

    
Incentivar la relació amb 
empreses   

Generar 3 
nous 
convenis de 
col·laboraci
ó amb 
empresa 
per a portar 
pràctiques i 
treballs 
finals de 
màster. 

Setembre 
2015 

Conclusions de 
l’estudi realitzat (en blanc) No 

MUEI Baixada d’estudiants de nou 
ingrés 

Diversos (veure 
apartat A) Increment d’estudiants 

Identificació 
de partners 
per a 
realitzar 
convenis Juliol 2015 

Contactes amb 
partners 
potencials DP, MP No 

Manca d’informació del dia a dia 
de l’acció tutorial 

Manca d’espais 
síncrons de 

Identificació de dubtes 
freqüents, propostes de 

Reunió 
semestral Juliol 2015 

Acta de les 
reunions DP, TGA No 
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comunicació millora en l´acció tutorial de tutors 
del 
programa 

Necessitat d’aprofundir la 
coordinació docent entre el 
professorat 

Manca d’espais 
síncrons de 
comunicació 

Millora feedback, difusió 
bones pràctiques 

Reunió 
anual del 
professorat 
del Grau i 
Màster en 
Eng. 
Informàtica Juny 2015 Acta de la reunió DP, TGA No 

Taxa abandonament millorable 
a nivell de programa  Per determinar 

Anàlisi de les causes de 
l’abandonament 

Estudi 
utilitzant 
recursos del 
laboratori 
de l’eLearn 
Center Juliol 2015 

Informe 
abandonament DP No 

MUET UOC/Url 
Abandonament en assignatures 
de complements de formació 

S’ha detectat que 
els estudiants 
provinents de 
titulacions afins 
presenten 
problemes a les 
assignatures de 
complements de 
formació 

Millorar l’acció de tutoria 
sobre els estudiants per 
reduir l’abandonament a 
les assignatures de Xarxes 
i serveis i Senyals i 
Sistemes discrets 

Informar als 
tutors i fer 
el 
seguiment 
del procés 
de 
matrícula 
dels 
estudiants 
provinents 
de 
titulacions 
afins a 
l’enginyeria 
de 
telecomunic
ació Juny 2015 

Incrementar la 
taxa de 
rendiment dels 
estudiants en un 
5%. DP No 

Programari lliure 
Baixa satisfacció amb 
procediment d’accés i 
incorporació 

Manca de 
satisfacció amb 
els sistemes 
d’informació, 
tant abans com 
durant la 
matrícula 

Incrementar satisfacció 
amb procediment d’accés 
i incorporació 

Es revisaran 
els circuits i 
la 
informació 
d’accés i 
incorporaci
ó per 
introduir les 
millores 
necessàries feb-15 

Satisfacció amb 
procedi-ment 
d’accés i 
incorpora-ció DP No 

Baixada de la matrícula 

Increment oferta 
de MU.Necessitat 
d’actualització Incrementar matrícula 

Modificació 
del Pla 
d’Estudis 

Setembre 
2015 

Matrícula nou 
accés DP Sí. Reverificació 
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del Pla d’Estudis amb el 
procés de 
reverificació 
del títol 

Seminari I 
Aplicacions 
Multimèdia Itinerari de recerca 

Activitat 
discontinua 

Donar continuitat al 
projecte proposat al final 
de Metodologies de 
recerca 

Realitzar el 
seminari I 
com a 
continuació 
de 
l’assignatur
a de 
metodologi
es de 
recerca 1 semestre 

Activitat de l’aula 
de seminari I PRA No 

UOC 

GEI Dades col·laboradors docents 

Dades 
incompletes i 
desactualitzades Dades disponibles 

Procés de 
recol·lecció 
de dades 

Setembre 
2015 Procés definit UOC No 

GTT Dades col·laboradors docents 

Dades 
incompletes i 
desactualitzades Dades disponibles 

Procés de 
recol·lecció 
de dades 

Setembre 
2015 Procés definit UOC No 
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- Informes de seguiment de les titulacions oficials 
- Taules dels estudis: 

o Professorat propi 
 
Taula de professorat propi dels Estudis d’informàtica, Multimèdia i Telecomunicació 
 

NOM COGNOMS Dr 

Avaluació 
positiva 

AQU/UOC 

Acreditació 
de 

Recerca/AQU Trams de recerca/AQU 

Ferran ADELANTADO FREIXER Sí Sí   Sí (2002-2007) (2008-2013) 

Joan ARNEDO MORENO Sí Sí Sí Sí (2004-2009) 

David BAÑERES BESORA Sí Sí     

Xavier BARÓ SOLE Sí Sí   Sí (2007-2012) 

Roser BENEITO MONTAGUT Sí Sí     

Miquel BERGA CARRERAS No       

Laia  BLASCO SOPLON No       

Santiago CABALLÉ LLOBET Sí Sí Sí Sí (2004-2009) 

Carlos CASADO MARTÍNEZ No       

Jordi CASAS ROMA No 
 

    

Robert CLARISÓ VILADROSA Sí Sí   Sí (2005-2010) 

Germán COBO RODRÍGUEZ Sí No     

Jordi CONESA CARALT Sí Sí   Sí (2005-2010) 

César Pablo CÓRCOLES BRIONGOS No       

Atanasi DARADOUMIS HARALABUS Sí Sí Sí Sí (2004-2009) 

David GARCÍA SOLÓRZANO Sí No     

Carles GARRIGUES OLIVELLA Sí Sí   Sí (2006-2011) 

Ferran GIMÉNEZ PRADO No       

Ana Elena GUERRERO ROLDÁN Sí Sí     

Maria Isabel GUITART HORMIGO No       

Montse GUITERT CATASÚS Sí Sí Sí Sí (2007-2012) 

Maria Antònia HUERTAS SÁNCHEZ Sí Sí Sí Sí (2006-2011) 

Josep JORBA ESTEVE Sí Sí Sí Sí (2006-2011) 

Ángel Alejandro JUAN PÉREZ Sí Sí Sí Sí (2003-2009) 

Àgata LAPEDRIZA GARCIA Sí Sí   Sí (2004-2009) 

Mª Jesús MARCO GALINDO Sí No     

Josep Maria MARCO SIMÓ Sí No     

Antoni MARÍN I AMATLLER No       

Joan Manel MARQUÉS PUIG Sí Sí Sí Sí (2004-2009) 

Ramon MASIÀ FORNOS Sí No     

David MASIP RODÓ Sí Sí Sí Sí (2002-2007) (2008-2013) 

David MEGÍAS JIMÉNEZ Sí Sí Sí Sí (2000-2005) (2006-2011) 

Javier MELENCHÓN MALDONADO Sí Sí     

Julià MINGUILLÓN ALFONSO Sí Sí   Sí (2001-2007) 

Carlos Manuel MONZO SÁNCHEZ Sí Sí     
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Enric MOR PERA Sí No     

José Antonio MORÁN MORENO Sí Sí     

Adriana ORNELLAS Sí Sí     

Joan Antoni PASTOR COLLADO Sí No     

Antonio PÉREZ NAVARRO Sí Sí     

Elena PLANAS HORTAL Sí No     

Laura PORTA SIMÓ Sí No     

Josep PRIETO BLÁZQUEZ Sí Sí   Sí (2002-2010) 

Daniel RIERA TERRÉN Sí Sí   Sí (2002-2010) 

Helena RIFÀ POUS Sí Sí Sí Sí (2007-2012) 

M. Àngels RIUS GAVIDIA Sí Sí     

José Ramon RODRÍGUEZ BERMÚDEZ No       

Maria Elena RODRÍGUEZ GONZÁLEZ Sí No     

Marc ROMERO CARBONELL Sí No     

Teresa ROMEU FONTANILLAS Sí No     

Teresa SANCHO VINUESA Sí Sí Sí Sí (2007-2012) 

Eugènia SANTAMARIA PÉREZ Sí Sí     

Jordi SERRA RUIZ Sí No     

Montse SERRA VICERN Sí No     

Irma VILA ODENA No       

Xavier VILAJOSANA GUILLÉN Sí Sí Sí Sí (2005-2010) 
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