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0. Dades identificadores 
 
 

Universitat Universitat Oberta de Catalunya 

 
 

Nom del centre 

 
Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació  

 
Responsables de l'elaboració 

de l'informe 
de seguiment 

Ferran Lalueza (Director  dels Estudis de Ciències de la Informació i de la 
Comunicació) 
Josep Cobarsí (Director del Grau en Informació i Documentació) 
Amalia Creus (Directora del Grau en Comunicació) 
Agustí Canals (Director del MU en Gestió Estratègica de la Informació i el 
Coneixement a les Organitzacions) 
Montse Atienza (Mànager de programes d’Informació i de la Comunicació) 

 
 
 

Denominació Codi RUCT 
Crèdits 
ECTS 

Curs 
d'implantació 

Modificació 
Direcció del 
programa 

Grau en Comunicació 2500596  240 2009-10  Amalia Creus 

Grau en Informació i 
Documentació  

2500598 240 2009-10  Josep Cobarsí 

Màster Universitari en Gestió 
Estratègica de la Informació i el 
Coneixement a les 
Organitzacions 

 60 2013-14  Agustí Canals 

      

      

      

      

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

 

Aquest informe ha estat elaborat pel Dr. Ferran Lalueza (Director dels Estudis de Ciències de la Informació i de la 

Comunicació), el Dr. Agustí Canals (Director del Màster Universitari en Gestió Estratègica de la Informació i el 

Coneixement a les Organitzacions), el Dr. Josep Cobarsí (Director del Grau en Informació i Documentació), la Dra. 

Amalia Creus (Directora del Grau en Comunicació) i la Sra. Montserrat Atienza (Mànager de Programes d’Informació 

i Comunicació). En tot moment s’ha comptat amb el suport de l’Oficina de Planificació i Qualitat. 

La realització dels informes de seguiment de cada titulació s’ha dut  a terme per part de les comissions de titulació 

corresponents i en col·laboració amb altres òrgans acadèmics tal com s’explicita en els respectius informes de 

seguiment. 

Els membres que formen la Comissió de Titulació del programa del Grau de Comunicació són: Dr. Ferran Lalueza 

(director dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació), Dra. Amalia Creus (directora del grau de 

Comunicació), Dr. Antoni Roig (professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació), Dr. Jordi 

Sánchez (professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació), Dra. Anna Clua (professora dels 

Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació), Dra. Sílvia Sivera (professora dels Estudis de Ciències de 

la Informació i de la Comunicació) i Sra. Montserrat Atienza (Mànager de Programes d’Informació i Comunicació).  

Els membres que formen la Comissió de Titulació del programa del grau d’Informació i Documentació  són: Dr. 

Ferran Lalueza (director dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació), Dr. Josep Cobarsí (Director 

del Grau en Informació i Documentació), Dra. Montserrat Garcia Alsina (professora dels Estudis de Ciències de la 

Informació i de la Comunicació), Dr. Àlex López professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la 

Comunicació), Dra. Eva Ortoll professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació), Antoni 

Pastor (professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació), Sandra Sanz professora dels Estudis de 

Ciències de la Informació i de la Comunicació) i Sra. Montserrat Atienza (Mànager de Programes d’Informació i 

Comunicació).  

Els membres que formen la Comissió de Titulació del programa de Máster Universitari en Gestió Estratègica de la 

Informació i el Coneixement a les Organitzacions són: Dr. Ferran Lalueza (director dels Estudis de Ciències de la 

Informació i de la Comunicació), Dr. Agustí Canals (director del MU en Gestió Estratègica de la Informació i el 

Coneixement a les Organitzacions), Dr. Josep Cobarsí (professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la 

Comunicació), Montserrat Garcia Alsina (professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació), 

Dr. Àlex López (professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació), Dra. Eva Ortoll (professora 

dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació) i Sra. Montserrat Atienza (Mànager de Programes 

d’Informació i Comunicació).  

El programa MU en Gestió Estratègica de la Informació i el Coneixement a les Organitzacions es va posar en marxa 

en el semestre 20132 i es considera, doncs, que les dades obtingudes per aquest informe de seguiment 13-14 no 

són prou significatives, al tractar-se d’un únic semestre de desplegament. Es decideix que la Comissió de la Titulació 

corresponent realitzi l’anàlisi, reflexió i seguiment oportú que s’incorporarà en l’informe de titulació del proper curs 

14-15. 

El components d’aquestes comissions s’han reunit de forma sistemàtica amb diferents stakeholders dels Estudis 

(alumnat, alumni, associacions i col·legis professionals, col·laboradors docents, conferències de degans, experts, 
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etc.) en el marc de la seva activitat. D’altra banda, es preveu que les dades més rellevants d’aquests informes es 

presentin a les comissions de les diferents titulacions i a la Comissió dels Estudis de Ciències de la Informació i de la 

Comissió. Aquesta darrera comissió està formada per  representants dels estudiants de les diferents titulacions,  els 

directors de programes oficials i el director dels Estudis.  

Aquest informe ha estat aprovat per l’òrgan de direcció dels Estudis.  

 

2. Professorat propi vinculat a la titulació (E4) 

L’equip de professorat dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació al llarg del curs 2013-14 ha 

estat format per 27 professors doctors i una professora en procés de finalització de la tesi doctoral, per tant el 96,4 % 

del professorat és doctor. De l’equip de doctors, el 70,4% són professors acreditats per una agència de qualitat i 6 

disposen de l’acreditació de recerca. 

En resum, valorem que l’equip té una àmplia experiència docent en l’àmbit universitari, una experiència 

investigadora acreditada i un profund coneixement del sector professional de la comunicació i la informació. 

 

1.- DETALL PERFIL PROFESSORAT - ESTUDIS CIÈNCIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ-2013/14

NOM COGNOMS Dr CATEGORIA

AVALUACIO 

POSITIVA 

AGÈNCIA

ACREDITACIÓ 

RECERCA

TOTAL 

TRAMS 

RECERCA TRAM I TRAM II TOTAL TRAMS DOCENTS TRAM I TRAM II

Daniel ARANDA JUAREZ SI AGREGAT SI 1 2006-2012 1 2006/07 - 2010/11

Silvia CABEZAS DE ALCALA SI PROFESSOR

Agustí CANALS PARERA SI AGREGAT SI 1 2004-2009 2 1998/99 - 2002/0 2003/04 - 2007/08

Víctor CAVALLER REYES SI AGREGAT SI SI 1 2006-2011 1 2006/07 - 2010/11

Judith CLARES GAVILÁN SI PROFESSOR 0 1 2006/07 - 2010/11

Anna Maria CLUA INFANTE SI AGREGAT SI 1 2001-2008 1 2007/08-2011/12

Josep COBARSÍ MORALES SI AGREGAT SI 0 1 2005/06 - 2009/10

Amalia Susana CREUS QUINTEROS SI PROFESSOR SI 0 0

Elisenda ESTANYOL CASALS SI AJUDANT 0 0

Núria FERRAN FERRER SI AGREGAT SI SI 1 2005-2010 1 2004/05 - 2008/09

Montserrat GARCÍA ALSINA SI AGREGAT SI 0 1 2006/07 - 2010/11

Ferran LALUEZA BOSCH SI AGREGAT SI 0 1 2004/05-2008/09

Pablo LARA NAVARRA SI AGREGAT SI SI 1 2002-2007 2 2001/02-2005/06 2006/07-2010/11

Alexandre LOPEZ BORRULL SI AGREGAT SI SI 0 1 2006/07 - 2010/11

Francisco LUPIÁÑEZ VILLANUEVA SI AGREGAT SI 0 0

Silvia MARTÍNEZ MARTÍNEZ SI PROFESSOR 0 0

Mireia MONTAÑA BLASCO SI PROFESSOR 0 1 2007/08-2011/12

Candela OLLÉ CASTELLÀ SI AGREGAT SI 0 0

Eva ORTOLL ESPINET SI AGREGAT SI SI 1 2001-2010 1 2005/06 - 2009/10

Lluís PASTOR PÉREZ SI AGREGAT SI 0 3 1995/96-1999/00 2000/01-2004/05 2005/06-2009/10

Antoni ROIG TELO SI AGREGAT SI 0 2 1999/00-2003/04  2004/05-2008/09

Gemma SAN CORNELIO ESQUERDO SI AGREGAT SI SI 1 2004-2009 1 2004/05-2008/09

Jordi SÁNCHEZ NAVARRO SI AGREGAT SI 1 2005-2012 1 2006/07 - 2010/11

Sandra SANZ MARTOS SI PROFESSOR 0 2 1999/00-2003/04 2004/05-2008/09

Silvia SIVERA BELLO SI AJUDANT 0 1 2006/07 - 2010/11

Imma TUBELLA CASADEVALL SI CATEDRÀTIC SI 0 0

Mercè VÁZQUEZ GARCÍA SI AJUDANT 0 0

Sandra VILAJOANA ALEJANDRE PROFESSOR 0 1 2006/07 - 2010/11

* Els professorat marcat en vermell és actualment baixa de la intitució però ha estat actiu en el 2013/14

Les dades relatives a obtenció títol doctor, acreditació favorable agències de qualitat corresponen als resultats emesos f ins el juliol 2014.  

 

Es considera molt positiu el suport institucional per a la millora de la qualitat de l’activitat docent del professorat, 

especialment el suport i recolzament que es rep per part de l’eLearn Center (eLC). L’eLC és el centre de recerca, 

innovació i formació en e-learning de la UOC. Inspirat en un model de recerca en xarxa,  l’eLC facilita el treball i la 

col·laboració entre equips, professionals i institucions de dins i fora de la UOC per cercar formes més innovadores 
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d’entendre i experimentar l’e-learning. Per exemple, la col·laboració amb l’eLC ha estat clau en la posada en marxa 

del nou model d’aula i en l’adaptació dels diferents recursos d’aprenentatge emprats a aquest nou espai docent. 

En relació a l’eLC, a més,aquest any s’ha definit una nova figura responsable de la coordinació amb aquest centre 

de recerca i els Estudis. Aquest rol s’ha encomanat al professor Daniel Aranda, representant en la Comissió 

d’Innovació. 

Quant a l’activitat de recerca, a banda de la implicació molt activa de bona part del professorat en l’institut de recerca 

de la UOC (IN3) i en el propi eLC, els Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació també s’han dotat 

d’una comissió interna de recerca integrada per professorat d’aquests Estudis i que lidera l’organització de seminaris 

de recerca que són d’interès per al professorat i fomenta el treball col·laboratiu al voltant de la recerca. Els Estudis 

també són coeditors de dues revistes científiques (Anàlisi. Quaderns de Comunicació i Cultura i BiD. Textos 

Universitaris de Biblioteconomia i Documentació) i coorganitzen un congrés acadèmic anual que és de referència 

internacional en l’àmbit de les relacions públiques (Barcelona PR Meeting). 

Els Estudis, per últim, estan representats en la Comissió Acadèmica de dos dels tres programes de doctorat que 

ofereix la UOC a través dels professors Jordi Sánchez Navarro (Doctorat en Societat de la Informació i el 

Coneixement) i Josep Cobarsí (Doctorat d'Educació i TIC, e-Learning). 

3. Informació pública (E2) 
 

En l’actualitat, mitjançant el portal www.uoc.edu els estudis ofereixen informació exhaustiva i pertinent sobre les 

titulacions, especialment les seves competències i el pla d’estudis. A més, dins de l’espai de Secretaria del Campus 

Virtual els estudiants poden ampliar la informació sobre assignatures específiques, per exemple amb les guies de 

pràctiques o la web del TFG del Grau en Comunicació.  

A més d’aquest espai específic en el portal UOC, els Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació 

disposen de canals específics per informar i comunicar les seves activitats als diferents grups d’interès. D’aquests 

canals, en destacarem quatre:  

Revista COMeIN - http://comein.uoc.edu/  

COMeIN és la revista divulgativa dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació. Com el 

seu nom indica, és una invitació a passar i conèixer aquests Estudis a través dels articles del seu 

professorat per tal de descobrir què pensen sobre un ampli ventall temàtic que té com a eix la 

comunicació i la informació. La revista COMeIN publica novetats cada setmana i actualment té més de 

5.600 visites mensuals. 

Docublog - http://informaciodocumentacio.blogs.uoc.edu/ 

DocuBlog és el blog del Programa d'Informació i Documentació dels Estudis de Ciències de la Informació 

i de la Comunicació. S’adreça tant a estudiants com a docents i professionals del sector, i permet estar al 

dia de les activitats i novetats relacionades amb aquest àmbit. 

Grup Alumni ECIC - http://alumniinfocom.ning.com/ 

El grup d’Alumni ECIC és format per estudiants, graduats, tutors, consultors i professors, tots amb un fort 

sentit de pertinença al col·lectiu i amb una gran empenta a l’hora de tirar endavant iniciatives que els són 

afins. Aquest grup organitza sessions presencials i en línia sobre diferents temàtiques a partir de les 

propostes de tota la comunitat.  

http://www.uoc.edu/
http://comein.uoc.edu/
http://informaciodocumentacio.blogs.uoc.edu/
http://alumniinfocom.ning.com/
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Twitter @UOCinfocom - https://twitter.com/UOCinfocom 

En el Twitter @UOCinfocom, dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació, es poden 

seguir les novetats relatives a tot el que passa a la comunitat dels Estudis, tant en l'àmbit professional i 

acadèmic com pel que fa a esdeveniments socials i festius. En l’actualitat compta amb més  de 1.150 

seguidors. 

 

 

4. Mecanismes de millora de la qualitat (E3) 

 

Tal com es fa constar en els respectius informes de seguiment de les titulacions oficials dels Estudis, es valora molt 

positivament la tasca realitzada pels diferents grups de treball que s’han definit en el marc de cada programa. 

Aspectes com el feedback, l’abandonament, les pràctiques, els TFG o els recursos d’aprenentatge són claus per a la 

millora de la qualitat de les nostres titulacions i han centrat l’atenció d’aquests grups de treball creats ad hoc a 

instància de la direcció dels Estudis. Alguns dels aspectes treballats durant el curs tindran continuïtat el curs vinent 

(com ara el feedback i els recursos d’aprenentatge) però també s’hi afegiran altres focus d’interès (com ara la 

innovació de les metodologies docents). 

Tot i que els mecanismes de què disposa la universitat per fer el seguiment de la qualitat dels programes es 

consideren adequats, es continuen millorant i ampliant cada semestre. En aquesta línia, acaben de posar-se en 

marxa noves enquestes de satisfacció adreçades als col·laboradors docents 

 

5. Valoració dels resultats obtinguts per les titulacions dels estudis  

 

L'actual oferta de graus dels ECIC inclou dues titulacions: el Grau de Comunicació, que és la titulació amb més 

alumnes d'aquests Estudis, i el Grau d'Informació i Documentació, que no acaba d'aconseguir que les seves xifres 

de matrícula s'enlairin. L'oferta de màsters universitaris (MU), d'altra banda, encara és molt embrionària: tot just 

acaba d'incorporar-se a l'oferta el MU en Gestió Estratègica de la Informació i el Coneixement a les Organitzacions.  

A més, encara subsisteixen les tres llicenciatures de segon cicle pre-Bolonya: de Documentació, de Comunicació 

Audiovisual i de Publicitat i Relacions Públiques, tot i que les tres han entrat ja en el seu període d’extinció. En 

l’àmbit dels postgraus propis s’ha fet un important esforç de racionalització.  

Des d’inici de l’any 2014, els Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació compten amb un nou equip de 

direcció acadèmica que s’ha focalitzat en fer evolucionar les titulacions homologades existents per garantir-ne la 

competitivitat, la qualitat, la capacitat de generar oportunitats laborals i d'emprenedoria, i la innovació. Com a resultat 

del treball d’anàlisi, interlocució amb grups d’interès i diagnosi, s’ha considerat pertinent impulsar les següents 

millores: 

 Incorporar el Reconeixement Acadèmic de l’Experiència Professional per tal que el perfil d’estudiant amb 

experiència professional (molt habitual en els programes dels Estudis) pugui optimitzar aquest bagatge en 

l’àmbit acadèmic a través del reconeixement de paquets d’assignatures específiques. 

https://twitter.com/UOCinfocom
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 Establir l’adaptació de les titulacions LRU (en procés d’extinció) als graus EEES per facilitar que els 

estudiants que no estiguin en condicions de finalitzar les llicenciatures iniciades puguin completar els seus 

estudis incorporant-se a les noves titulacions. 

 Redissenyar l’oferta d’optativitat del Grau en Informació i Documentació per fer-la més sostenible (en relació 

a la baixa matrícula registrada en aquesta titulació) i per donar resposta a nous perfils professionals 

detectats. 

 Posar en valor un dels eixos principals del model educatiu UOC: l'acompanyament.  

 



 

6. Pla de millora 
 
 
Seguiment de les accions de millora dels cursos anteriors 
 

 

Accions de millora a nivell de titulació, estudis i universitat 
 

 
Punt feble 
detectat 

Identificaci
ó de la 
causa 

Abast 
Objectiu que 
es vol assolir 

Acció proposada Termini 
Indicador de 
seguiment 

Responsable 

Implica una 
modificació 

memòria 
verificada 

 

Certa 
estandardització 

dels recursos 
d’aprenentatge i de 

les activitats 
d’avaluació 

emprats 

Inèrcia Estudis 

Fomentar la 
innovació en els 

nostres 
programes 

 
 
 

Endegar una reflexió que 
ens permeti establir les 

línies mestres de la 
innovació als ECIC. 

 
 

2015 

Document de 
directrius i bones 

pràctiques en 
innovació per als 

recursos 
d’aprenentatge i 

les activitats 
avaluables dels 

nostres 
programes. 

 

Estudis No 

 
Baixa matrícula en 

algun programa 

Poca visibilitat 
d’una oferta 
acadèmica 

ben arrelada a 
les 

necessitats de 
la societat 

actual 

Estudis 

Augmentar la 
visibilitat dels 
programes i 

millorar els canals 
de comunicació 
amb els nostres 

públics 

Dissenyar i endegar 
l’estratègia dels ECIC per a 

les xarxes socials. 
 
 

2015-2016 

Document 
d’estratègia 

finalitzat el juny de 
2015 i primeres 

accions que se’n 
derivin 

implementades a 
desembre 2015. 

Estudis No 

. 

Satisfacció 

millorable dels 

estudiants amb 

l’acció docent 

Qualitat del 

retorn que 

l’alumnat rep 

dels 

consultors 

Estudis 

Millorar el retorn 

en termes 

quantitatius i 

qualitatius. 

Elaboració d’un document 

de recomanacions sobre 

retorn adreçat al personal 

docent col·laborador. 

2015 

Compliment de 

les 

recomanacions 

difoses 

Estudis No 



 

7. Annexos 
 

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

o Professorat propi 


