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1. Elaboració de l'informe 
 

Aquest informe s'ha elaborat a partir dels informes de seguiment de les titulacions pertanyents als 
Estudis de Dret i Ciència Política, que han estat validats per les corresponents Comissions de titulació. 
En la seva elaboració han participat la Direcció d'Estudis, tots els Directors de Programa, les Mànagers 
de Programa i la Tècnica de Suport a la Direcció d'Estudis. A més, s'ha donat difusió de l'informe entre 
tot el professorat dels Estudis de Dret i Ciència Política. 

 

2. Professorat propi vinculat a la titulació  

 

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 té 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 és 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 a 
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 de Dret i Ciència Política tenen un total de 33 professors, el 76% dels quals ha assolit el grau 
de doctor, i un total de 378 consultors responsables de l'atenció docent de les assignatures que formen 
les titulacions objecte d'avaluació, un 49% dels quals ha assolit el grau de doctor (vegeu taula 
Professorat de l'annex). 

Els informes de seguiment de les titulacions mostren les taxes de rendiment i èxit de les assignatures i la 
satisfacció global dels estudiants amb les assignatures, i també la satisfacció dels estudiants amb l'acció 
de consultoria i el sistema d'avaluació. La mitjana de satisfacció amb la consultoria és bona o molt bona, 
situada entre el 63.6% i el 85.5% d'estudiants satisfets o molt satisfets. Cada semestre es fa un 
seguiment dels resultats obtinguts per cada assignatura per part de la direcció de programa. Alguns dels 
mecanismes de seguiment i millora de la qualitat docent que s'apliquen i que reverteixen en la satisfacció 
de les assignatures són les reunions de l'equip docent per a coordinar l'acció docent desenvolupada, tal 
com es descriu en l'estàndard 6. 

 

El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per a 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 la difusió de coneixement i l'activitat institucional. Mitjançant un pla de dedicació 
acadèmica, la universitat disposa dels mecanismes per a assegurar l'acompliment de la càrrega 
acadèmica 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 i la 
resta d'objectius estratègics del professorat i dels estudis.  

La necessitat de nous consultors es determina cada semestre segons el nombre d'estudiants matriculats, 
però també fruit de l'anàlisi que es fa 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 personal 
docent col·laborador nou. Es prioritzen candidatures amb una àmplia experiència en el món professional 
o especialització acadèmica i investigadora en l'àmbit de cada assignatura. Això facilita una acció docent 
contextualitzada i aplicada. L'espai web Uneix-te al nostre equip recull la informació del procés de 
selecció. 
 

http://www.uoc.edu/opencms_colaboradors/opencms/CA/treballa/index.html
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La institució ofereix suport i oportunitats per a 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 l'àmbit disciplinari. El disseny, la implantació i el seguiment del procés 
d'aprenentatge per a cada assignatura, incloses la definició dels recursos i les activitats, la planificació 
acadèmica i la selecció i coordinació de l'equip de consultors, com també l'avaluació i la qualificació dels 
estudiants, són responsabilitat del professor responsable d'assignatura. El consultor actua com a referent 
i guia de l'estudiant, dinamitza l'acció formativa des del moment d'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, de manera que garanteix una formació personalitzada. 

Quan el professorat propi accedeix a la UOC s'integra dins d'un pla d'acolliment (Guia d'Acolliment als 
Estudis del professorat nou) 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 o mentora, triat entre el professorat dels 
estudis o el centre a què s'adscriu. Aquest pla d'acolliment inclou el treball col·laboratiu professorat- 
consultor. 

L'acollida i la formació inicial per a nous consultors es fa a començament del semestre, un cop han estat 
seleccionats. Aquesta formació (d'un mes de durada aproximadament) té els objectius següents. 

- Tenir una visió àmplia del Campus com a entorn virtual en què hi ha la docència però també tota la 
informació i la gestió de la institució. 

- Conèixer, provar, analitzar i valorar el funcionament del Campus en general i de l'aula virtual en 
particular. 

- Conèixer el Campus Virtual amb una doble perspectiva: com a usuaris i com a responsables d'una 
aula virtual. 

A banda, també permet acompanyar els 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 a desenvolupar la seva tasca com a professors (espai Aplicacions específiques de 
la IntraUOC de la Universitat i el suport dels operatius de Tecnologia Educativa i Suport docència). 
Actualment es dissenya un espai web de suport al professorat que permetrà recollir informació i eines per 
a l'activitat docent, formació contínua, 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 juntament 
amb el consultor. Tanmateix, el consultor de la UOC disposa d'espais de suport destinats a proporcionar 

informació i eines per al desenvolupament de la seva activitat docent. El suport metodològic rebut és 
valorat, per part dels docents col·laboradors, en un 4,3 en una escala d'1 al 5 en l'enquesta que es va 
passar el curs 2013-14, on també es demanava la valoració sobre el funcionament de la titulació durant 
el semestre i el suport rebut per part de la universitat. 

Al llarg del semestre, es programen accions de formació contínua específiques sobre aspectes que són 
necessaris i útils per al desenvolupament de la docència en diversos àmbits: metodològic, comunicació 
en entorns educatius virtuals, gestió de la informació, web 2.0, jurídic, etc.  A més, la UOC organitza 
bianualment la Jornada UOC de Personal Docent Col·laborador, en la qual els consultors poden assistir 
presencialment a diferents tallers pràctics on es treballen eines pedagògiques o noves aplicacions per a 
la millora continua de l'activitat docent. D'altra banda, pel que fa als estudis i des del 2010, s'organitza 
anualment la Jornada de Docència del Dret i TIC. Aquesta jornada té per objectiu compartir experiències 
docents del dret per mitjà de plataformes virtuals i és un fòrum per a compartir bones pràctiques no 
només entre el professorat i els col·laboradors de la UOC, sinó entre els membres de la comunitat 
universitària en general. 

La Universitat disposa d'un programa intern per al desenvolupament de la innovació docent per part del 
professorat propi de la Universitat. El programa APLICA té com a objectiu la concessió d'ajudes per al 
finançament d'iniciatives i projectes pilot que tinguin com a finalitat desenvolupar projectes d'innovació en 
els àmbits de la pràctica docent i de la gestió universitària (Aparador d'innovació). En molts dels 
projectes que es desenvolupen el consultor és usuari principal i agent clau.  

https://drive.google.com/a/uoc.edu/file/d/0BxmnOEsiurm1Ym9tMWtTQ2VoU2c/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/a/uoc.edu/file/d/0BxmnOEsiurm1Ym9tMWtTQ2VoU2c/edit?usp=sharing
http://cv.uoc.edu/app/blogout/suport_cat/
https://drive.google.com/a/uoc.edu/file/d/0BxmnOEsiurm1MXRlaU5wdWpYUTg/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/a/uoc.edu/file/d/0BxmnOEsiurm1MXRlaU5wdWpYUTg/edit?usp=sharing
http://www.uoc.edu/activitats/jornada_docents2011/info.html
http://www.uoc.edu/portal/es/symposia/dret_tic2014/index.html
http://www.innovauoc.org/showcase/?lang=es
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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 mateixa Universitat dels mèrits i la 
qualitat de l'activitat docent (Docentia) i de recerca (Sexennis) duta a terme.  

L'any 2008, l'agència de qualitat AQU va aprovar el Manual d'avaluació de la qualitat docent del 
professorat. D'ençà de la seva aprovació s'han dut a terme 4 convocatòries. L'objectiu de l'avaluació de 
l'activitat docent del professorat és la millora contínua de l'equip docent i és un dels mecanismes de què 
disposa la Universitat per a garantir la qualitat de l'equip propi. L'avaluació del professorat propi inclou els 
mecanismes de coordinació amb l'equip de consultors i les accions envers les seves assignatures fruit de 
l'avaluació dels resultats acadèmics. La Universitat té com a repte definir un mecanisme per a l'avaluació 
de l'activitat docent dels consultors, més enllà de l'avaluació dels indicadors de rendiment i la 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  
 

La institució publica informació veraç, completa i actualitzada sobre les característiques de la 
titulació, el seu desenvolupament operatiu i els resultats assolits. 
Els Estudis de Dret i Ciència Política 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. A partir dels resultats de l'enquesta d'incorporació es poden  identificar 
els aspectes que cal millorar en la informació pública en el pla institucional i dissenyar accions de millora, 
principalment pel que fa al procés d'informació i matrícula. En aquest sentit, més del 65% dels estudiants 
del primer i segon semestre del curs 2013-14 estan molt satisfets o satisfets amb la informació al web de 
la UOC i la consideren suficient i adequada. 

La fitxa de cada titulació conté una estructura ordenada on es mostra la informació relativa a la titulació. 
El pla d'estudis és l'eix central de la informació de la titulació. La informació relativa al pla d'estudis 
mostra el conjunt d'assignatures que formen la titulació i el pla docent de l'assignatura  del  darrer 
semestre amb docència. Una fitxa d'assignatura estàndard conté els elements següents: descripció breu 
dels objectius de l'assignatura, l'encaix de l'assignatura en el conjunt del pla d'estudis, els camps 
professionals en què es projecta, els coneixements necessaris previs a la matrícula de l'assignatura, els 
objectius i competències, i les unitats d'aprenentatge que formen cada mòdul. Segons les 
característiques de les assignatures es fa èmfasi en un apartat o un altre. En el cas concret del grau en 
Criminologia, podem trobar una presentació per part del director de programa on s'expliquen de manera 
resumida els objectius i els reptes de la titulació. 

A més, la fitxa de la titulació permet visualitzar un breu currículum del professor responsable de la 
titulació.  Un cop l'estudiant s'ha matriculat de l'assignatura, disposa d'una informació ampliada que conté 
informació relativa al model d'avaluació, els materials de què disposa l'assignatura, etc. per mitjà del Pla 
docent. 

Des del portal es pot accedir amb el perfil estudiant a la informació relacionada amb el desenvolupament 
operatiu de les titulacions. En format text i amb vídeos es dóna resposta a les necessitats que el servei 
d'atenció a l'estudiant detecta que necessiten una acció comunicativa més precisa i acurada. Una mostra 
de l'interès que genera el canal UOC You Tube és el nombre de visites d'alguns dels vídeos; Com 
s'estudia a la UOC (més de 27.000 visualitzacions); Els consultors en el marc del model pedagògic de la 
UOC (més de 1.800 visualitzacions); L'avaluació a la UOC (més de 1.400 visualitzacions) o Calcular el 
preu de la matrícula (més de 1.200 visualitzacions).  
El reconeixement de crèdits per avaluació d'estudis previs i principalment el reconeixement acadèmic 
d'experiència professional, és un procés també clau per al perfil d'estudiant UOC, ja que una gran 
majoria tenen estudis previs o experiència professional. En aquest apartat s'explica de manera 
exhaustiva el procediment que ha de seguir l'estudiant per a sol·licitar-ho. 
En el canal UOC Youtube, cal destacar també la informació que apareix relativa a l'activitat dels Estudis, 
la qual és d'interès no només per als futurs estudiants, sinó també per a tota la comunitat educativa, 
professional i investigadora. 

Pel que fa a la informació relativa a la qualitat de les titulacions, a l'espai Qualitat de la universitat, es 
mostren una sèrie d'indicadors com, per exemple, els resultats acadèmics i la satisfacció de les 

http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/personal-academic/qualitat-docencia/index.html
https://drive.google.com/a/uoc.edu/file/d/0BxmnOEsiurm1UjRDWWxZZjVsS0k/edit?usp=sharing
http://estudis.uoc.edu/ca/graus-2n-cicle/grau-dret/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/analisi-politica/pla-estudis
https://www.youtube.com/watch?v=SphXkwXMOCI&list=PL7BC3EE05F37A7748&index=7
http://www.uoc.edu/estudiant/portal/ca/index.html
http://www.youtube.com/user/UOC
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYC6Kwamb2vfyDwl_ZTs6RTeq8tGERUk9
http://www.youtube.com/watch?v=ZkWDLHu_0JM
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7BC3EE05F37A7748
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/index.html
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titulacions en oferta amb una evolució de 3 anys. Els resultats que es mostren responen als indicadors 
compromesos en el contracte programa i a la memòria de verificació de cada titulació.  
 
La institució garanteix un fàcil accés 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. 
La Universitat analitza els resultats de satisfacció dels estudiants per tal de satisfer les necessitats dels 
grups d'interès principals i publicar informació clara, llegible i global de cada titulació, amb especial 
atenció en els estudiants, titulats i ocupadors. Els resultats acadèmics i la satisfacció de les titulacions 
són una mostra del perfil de sortida dels estudiants de la UOC, elements que cal tenir en consideració 
per part dels ocupadors. Els resultats de l'enquesta d'inserció laboral de l'AQU posen de manifest 
l'adequació entre els objectius de la titulació i les competències assolides i l'impacte en la millora 
professional del titulat.  

El portal de la Universitat, amb l'objecte de donar resposta a les necessitats de cada grup d'interès, 
permet seleccionar el perfil d'usuari, estudiant, alumni, investigador, empresa i mitjà de comunicació. 
A més, la universitat publica la informació relativa al procediment de seguiment i acreditació de les 
titulacions i els mecanismes de què disposa la universitat per a dur a terme aquest procés mitjançant el 
portal de qualitat. A l'espai IntraUOC de la universitat es publiquen els informes de seguiment lliurats a 
l'AQU. Aquesta informació està disponible per al Consell de Govern de la institució, la totalitat del 
personal acadèmic i personal de gestió de la institució. 

Els estudis fan difusió dels indicadors per mitjà 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. 
 
La institució publica el SGIQ en què s'emmarca la titulació. 
La universitat publica i difon la seva política de qualitat per mitjà del portal. El Manual del Sistema de 
Garantia Interna de la Qualitat, aprovat el 17 de juny de 2009 pel Consell de Govern de la Universitat, 
està editat i publicat en idioma català, castellà i anglès i se'n fa la difusió corresponent tant per mitjà del 
portal web, com mitjançant l'espai de comunicació interna IntraUOC de la Universitat.  

D'ençà de l'aprovació del SGIQ, l'Àrea de Comunicació és la responsable del disseny i l'avaluació dels 
processos d'informació, comunicació i difusió de l'activitat universitària a la societat en general. També es 
disposa d'un equip especialitzat en la comunicació amb els estudiants, el qual és l'encarregat de definir 
els criteris i els canals d'informació, relatius als programes, al model d'aprenentatge de la UOC i sobre 
els serveis i recursos disponibles. 

 

4. Mecanismes de millora de la qualitat (E3) 

 

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. 

Els Estudis de Dret i Ciència Política des del 2012 compten amb un consell assessor integrat per 
personalitats diverses que esdevé un fòrum anual en què es discuteix i s'analitza tant la qualitat formativa 
dels programes com els resultats acadèmics i professionals que se'n deriven.  

Un altre instrument que incideix en la qualitat docent dels programes és la 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, compartició de bones 

pràctiques entre assignatures, mecanismes d'avaluació, etcètera.  

Per últim, cal destacar que el professorat dels Estudis participa en diversos grups de treball per impulsar 

tant la millora contínua de la docència com la innovació; la qual cosa serveix, al seu torn, per augmentar 

la qualitat de les nostres titulacions. 

 

http://www.uoc.edu/estudiant/portal/ca/index.html
http://alumni.uoc.edu/opencms_alumni/opencms/ca/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/recerca-innovacio/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/empreses/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/sala-de-premsa/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/documentacio/UOC_Manual_sistema_garantia_Cat_04-1.pdf
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/documentacio/UOC_Manual_sistema_garantia_Cat_04-1.pdf
http://www.uoc.edu/memories/memoria1112/ca/docencia/estudis-escoles-catedres/edcp.html
https://drive.google.com/a/uoc.edu/file/d/0BxmnOEsiurm1aGNBLU9FSENlMEU/edit?usp=sharing
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Nom Grups de Millora e innovació docent 

 
Val-ld  Acreditació a la identitat Virtual dels estudiants 

Mònica Vilassau 
 

Nacho Beltran de Heredia Ruiz 

Abandonament: Projecte per posar en marxa una acció integral dirigida a 

reduir l'abandonament, particularment dels estudiants de primera 
matrícula, afectant, a aspectes acadèmics i de funció tutorial. 

Ana M. Delgado García 
 

María José Pifarré Moner 

e-assessment  Avaluació on line, en aquest periòde l’objectiu principal és analitzar i 
establir bones pràctiques de feed-back als estudiants i cristalitzar-les en una guia 
per PRA. En sentit ampli pretén millorar l’acompanyament didàctic als estudiants 
en el seu procés d’aprenentatge. 

Patricia Hernández Hidalgo 

Proves virtuals d'avaluació per als Estudiants Residents a l'estranger: 
Projecte per millorar la qualitat i l'exigència de les proves virtuals que fan 
els estudiants residents a l'estranger a través de proves orals realitzades 
preferentment a través de videoconfenrencia i enregistrades per 
garantir els mateixos drets que la resta d'estudiants. 

Joan Balcells  

Nacho Beltran de Heredia Ruiz 
Marc Vilalta Reixach 

 Tot el professorat* Portafoli formatiu 

Tot el professorat* Acreditació de les titulacions 

Tot el professorat* Eines i recursos a les aules i retorn de l’avaluació continua 

Tot el professorat* Adequació dels TFG/TFM als estàndards de la UOC i de l’AQU 

            *Quan es fa referència a tot el professorat en el quadre anterior, vol dir els grups de treball que es van 
crear per treballar els objectius dels estudis i debatre els temes mencionats. 
 
El SGIQ implantat ha facilitat el procés de disseny i l'aprovació de les titulacions. 
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, i també 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.  

Tal com es descriu en el procés Disseny del programa, el Consell de Govern aprova la memòria abans 

d'iniciar el tràmit per a la seva verificació.  

El Comitè d'Autoavaluació valora com ha adequat el procés i el suport rebut en el disseny i l'aprovació de 
les noves titulacions. 
 
El SGIQ implantat 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. 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 

https://drive.google.com/a/uoc.edu/file/d/0BxmnOEsiurm1QzNOWEt5dzdOcGs/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/a/uoc.edu/file/d/0BxmnOEsiurm1QzNOWEt5dzdOcGs/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/a/uoc.edu/file/d/0BxmnOEsiurm1SnhnbEZ3aGVyZjg/edit?usp=sharing
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assignatures i per aules. El procés Anàlisi i utilització dels resultats de l'aprenentatge del MSGIQ mostra 

les accions que cal dur a terme.  

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, tal com recull el MSGIQ en el procés Anàlisi i utilització dels resultats de 
satisfacció. Des del curs 2011-12 s'ha completat el recull de la satisfacció del cicle de la vida acadèmica 

de l'estudiant, tant per a les titulacions de grau com per a les de màster. 

 

 

 

En el curs 2013-14 s'ha iniciat la recollida de la satisfacció de l’equip docent. 

S'elaboren diferents informes per a cadascuna de les enquestes i es posen a disposició dels 
responsables acadèmics (direcció de programa i professors responsables d'assignatura) per a facilitar la 
presa de decisions per a la millora de la qualitat de les assignatures i de les titulacions. El valor d'aquests 
informes de satisfacció és que permeten detectar possibles mancances o espais per a la millora dels 
diferents elements vinculats amb l'acció docent de les assignatures (recursos d'aprenentatge, 
consultoria, sistema d'avaluació...). 

 

El SGIQ implantat facilita el procés de seguiment i, si escau, el procés de modificació de les 
titulacions, i garanteix la millora contínua de la seva qualitat a partir de l'anàlisi de dades 
objectives. 
L'AQU valora molt positivament els informes de seguiment com a eina de seguiment i millora de les 
titulacions, i també els canvis introduïts en les diferents edicions.  

Així mateix les comissions de titulació valoren positivament el procés de seguiment de les titulacions, que 
es concreta en el ISC. Valoren que és l'oportunitat per a analitzar de manera global el funcionament 
d'una titulació i identificar els aspectes que cal millorar i les modificacions necessàries que cal introduir 
per a mantenir el nivell de qualitat desitjat. Del ISC se'n derivarà un pla de millores que s'elevarà als 
responsables dels processos i canvis en la titulació que es gestionaran d'acord amb el document 
Processos per a la comunicació i/o avaluació de les modificacions introduïdes en els títols universitaris 

de grau i de màster-AQU. 

https://drive.google.com/a/uoc.edu/folderview?id=0BxmnOEsiurm1NGVUT1drV1FoZ2c&usp=sharing
http://www.aqu.cat/doc/doc_14313418_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_14313418_1.pdf
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Els canvis identificats podran tenir caràcter substancial, i es tramitaran d'acord amb el calendari proposat 
per l’AQU. Si les modificacions substancials no es poden sol·licitar per mitjà del tràmit de modificació, es 
reverificarà el títol i l'existent s'extingirà d'acord amb el que estableix la Normativa UOC. 

 

 

5. Valoració dels resultats obtinguts per les titulacions dels 
estudis  

 
Els programes immersos en aquest procés responen al nivell formatiu requerit en el MECES, tal com ja 
es va confirmar en el moment de la verificació. D'altra banda, la informació pública ha anat millorant en 
els últims semestres fins a assolir uns nivells adequats.  
 
En el cas del Grau de Dret, les dades de matrícula i el seu increment progressiu i constant (malgrat 
l'escenari de dificultat que ha patit l'economia del país en els darrers anys) evidencien la consolidació de 
la titulació com a aposta formativa de qualitat i àmpliament acceptada i reconeguda pels operadors 
jurídics.  

Pel que fa a resultats acadèmics, aquests estan clarament per sobre els mínims compromesos en la 
memòria del grau, ja que la taxa rendiment, compromesa en un mínim del 65%, es manté en els darrers 
semestres per sobre del 70% (en concret, el primer semestre 2013-2014, 74,15%) i la taxa èxit, 
compromesa a mantenir-la en un 90%, ha oscil·lat invariablement en els darrers semestres al voltant 
d'aquest valor.  

Els indicadors també són força positius pel que fa a seguiment de l'AC (que és superior al 80%) i 
Superen/Segueixen AC (que ha estat per sobre del 90% –menys el primer semestre 2013-14, que ha 
patit un descens i, als efectes de prendre les mesures pertinents, cal avaluar si és puntual o es 
consolida–).  

Per tant, pel que fa a resultats acadèmics, es pot concloure que són molt positius atenent a tots els 
indicadors considerats. 

Amb relació a les taxes de satisfacció, les dades mostren un grau de satisfacció general molt elevat (es 
mantenen molt per sobre del 80% al llarg de molts semestres), tot i que no s'ha aconseguit superar el 
llindar del 85%. Entrant en el detall, els indicadors relatius a la consultoria, recursos d'aprenentatge i 
sistema d'avaluació es mouen en una forquilla que oscil·la respectivament entre el 81% i el 76%). Són 
paràmetres molt significatius, especialment, amb relació als recursos d'aprenentatge, si es té en compte 
l'espiral reformista que ha patit gran part de l'ordenament jurídic en els darrers anys i les dificultats per a 
adaptar (amb rapidesa) els materials docents a aquests canvis constants i sobrevinguts. És en aquest 
estadi, on l'apartat «Actualitzacions» de les GES, anteriorment citat, posen de manifest la seva 
rellevància i utilitat. Tots aquests paràmetres, a més a més, es caracteritzen per la seva estabilitat, ja que 
presenten una oscil·lació en el temps poc significativa. Tenint en compte que es tracta d'índexs 
significativament elevats, només es pot extreure una valoració positiva d'aquesta constància.  

Les dades relatives a l'abandonament són elevades. Les particularitats de l'arquetip d'estudiant a 
distància (que simultanieja els estudis amb obligacions professionals i familiars), expliquen aquest 
fenomen. En el marc del programa de Dret s'han dut a terme enquestes amb els estudiants amb 
l'objectiu d'esbrinar els motius que provoquen l'abandonament de l'avaluació contínua i així atacar aquest 
fenomen. La tipologia extrauniversitària d'aquestes causes («Dificultat per conciliar els estudis amb la 
família» i «Dificultat per compatibilitzar els estudis amb la vida professional») evidencia les dificultats per 
a implantar mesures acadèmiques efectives per a mitigar-ne els efectes. No obstant això, s'han pres 
mesures per a intentar reconduir aquestes dades en el col·lectiu d'estudiants novells, especialment 
procliu a patir aquest fenomen, i a les assignatures amb taxes d'èxit i rendiment més baixes.   

 
 
El Grau de criminologia ha seguit el procés de desplegament d’acord amb les previsions inicials, amb 
la implementació de la totalitat de les assignatures troncals, inclòs el Practicum i el Treball de Fi de Grau, 
i la major part de les assignatures optatives. El nombre d’estudiants s’ha estabilitzat segons els objectius 
i el perfil d’ingrés dels nous estudiants ha estat l’esperat. Els resultats relatius a les taxes d’èxit i 
rendiment són en general totalment satisfactoris, millorant els obtinguts en cursos anteriors en 
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assignatures on s’ha fet un esforç per millorar-ne el rendiment. Tanmateix, els resultats de les enquestes 
de satisfacció de l’estudiantat revelen alguns problemes en les assignatures de seguretat privada i 
Prevenció, predicció i tractament de la conducta delictiva sobre les que es programen accions de millora. 
S’ha identificat que una causa principal de la baixa satisfacció són els materials docents, per la qual cosa 
s’elaboraran materials complementaris en un format més flexible. Els resultats del Practicum i el TFG no 
poden considerar-se significatius atès el nombre reduït d’estudiants que han fet aquestes assignatures. A 
més es preveuen accions per corregir l’abandó i per a la orientació dels estudiants que s’han de graduar 
properament. Finalment, es valoren molt positivament les activitats presencials programades, 
particularment la IV Jornada de criminologia organitzada conjuntament amb el CEJFE, amb gairebé 300 
assistents. 
 

El Màster Universitari de Fiscalitat s'ha desplegat d'acord amb les previsions contingudes en la 
memòria de verificació. El perfil dels estudiants coincideix amb el previst i l'evolució de la matrícula 
evidencia la consolidació de la titulació. D'altra banda, els resultats acadèmics (taxes d'èxit i rendiment) 
són molt satisfactòries situant-se per sobre del valor compromès. Així mateix, les enquestes de 
satisfacció dels estudiants mostren uns resultats molt positius, tot i que es duran accions per continuar 
millorant els recursos d'aprenentatge. El nivell d'assoliment de les competències per part dels graduats 
és molt satisfactori, però es treballarà per garantir que totes les competències es desenvolupen en totes 
les assignatures. Finalment, el nivell d'abandonament està per sota de la mitjana dels Màsters 
Universitaris dela UOC i es reforçarà el tema de l'orientació professional dels estudiants. 

El Màster d’Anàlisi Política (MUAP) el curs 2013-14 van accedir un total de 41 estudiants una xifra molt 
semblant a la del curs anterior (i inferior en un 40 % aproximadament a la de cursos anteriors). Com es 
preveia, el 92 % d’aquests estudiants tenen una titulació universitària prèvia en l’àmbit de les CCSS 
(particularment periodisme, dret i CCPP i sociologia) de manera que el perfil de l’estudiant respon al que 
s’anticipava. El model d’avaluació de les assignatures del MUAP permet una certificació fiable de les 
competències i dels resultats d’aprenentatge que es pretenen assolir al llarg del programa, la qual cosa 
queda ratificada amb la qualitat dels TFM presentats. La taxa de graduació és correcta: si bé el Màster 
es pot acabar en dos semestres, la durada mitjana dels graduats és de 4.4 semestres, un fenomen que 
també respon a les característiques i la tipologia de l’estudiant del Màster. Cal destacar l’adequació tant 
dels Professors Responsables (PRAS) com dels PDCs en l’activitat docent que es du a terme: tots 
destaquen per tenir un nivell d’experiència docent i investigadora (i alguns professional) que permet 
assegurat la qualitat de la docència impartida. Finalment, i com queda destacat en aquest mateix 
informe, el sistema de garantia intern de qualitat (SGIQ) implantat a la universitat facilita el procés de 
seguiment del  programa i garanteix la millora contínua de la seva qualitat a través, entre d’altres 
mecanismes, del l’informe de seguiment de la titulació.  

Com a bones pràctiques es podrien destacar les següents: la gestió dels TFM (presentació de la 
temàtica, assignació de directors...) i el fet que algunes assignatures del programa (Anàlisi de polítiques 
públiques, Teoria de jocs, Tècniques d’anàlisi qualitatives...) fa un feedback personalitzat a l’avaluació 

continuada que segueixen els estudiants.  

 

El Màster Universitari en Administració i Govern Electrònic s´ha ofert per primera vegada el curs 
acadèmic 2013-2014, amb un total de 29 estudiants matriculats. El perfil d´ingrés es correspon amb el 
que era esperable. La gran majoria d´estudiants (un 72%) prové de disciplines relacionades amb les 
ciències socials (ciència política, economia, dret, etc.), tot i que també és notable l´entrada d´estudiants 
que procedeixen d´altres àrees de coneixement, en bona part atribuïble al caràcter transversal de 
l´administració electrònica i la pluralitat de perfils professionals diferents dels quals es nodreix 
l´Administració pública. El professorat propi i col·laborador és considera suficient i adequat, i el seu 
impacte es pot veure reflectit en els bons resultats de la taxa de rendiment i el nivell de satisfacció dels 
estudiants. Com a bones pràctiques cal destacar la implementació de projectes d´innovació docent 
(APLICA) en alguna assignatura i la realització de conferències dirigides al sector professional. 
 
 
A banda de les accions de millora concretes especificades més endavant, totes les titulacions són 
objecte d'un procés natural de millora contínua immers en el procés de seguiment, de manera que cada 
curs es revisen els indicadors més rellevants de cada titulació.  
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Màster Universitari en Advocacia la valoració global és, en general, positiva. Es tracta d’un Màster 
professionalitzador que s’ha de cursar obligatòriament per accedir a l’exercici de la professió d’Advocat. 
A banda, una vegada obtinguda la titulació, s’ha de superar un examen d’Estat. 

Aquest Màster està experimentant un creixement exponencial d’estudiants que provoca la incorporació 
constant de nous col·laboradors docents, consultors i advocats tutors. 

El perfil d’ingrés dels estudiants està restringit legalment a Graduats i Llicenciats en Dret per tant, el perfil 
s’adequa a l’esperat. 

El nivell d’assoliment de les competències (definides legalment) per part dels titulats és elevat. 

La taxa de titulació és molt elevada i el professorat propi i col·laborador s’adequa a les exigències legals i 
competencials de la titulació. 

El professorat propi i els col·laboradors ens reunim al començament de cada semestre per tal de 
preparar la docència i les pràctiques, fent una valoració global del semestre passat, comentant les bones 
pràctiques (ús del langblog com a eina de comunicació, debats, sala de professors per a organitzar 
l’assistència als judicis etc.) i preveient de noves.   

Estem en contacte amb l’àrea de tecnologia educativa per a incorporar noves eines (com ara el 
Presenta) i millorar les existents. A banda, es preveu l’elaboració de guies explicatòries per als estudiants 
i de coordinació DP-PRAs-Consultors-Tutors. 

Tenim dues Jornades associades al MUA (La Jornada de l’Advocacia Virtual i la Jornada de Peritatge i 
Prova Pericial) 

Màster Universitari en Drets Humans, Democràcia i Globalització 

Evolució matrícula  

Hi ha un a evolució positiva de la matrícula d’aquest Màster. A la Memòria del MUDHG es comprometia 
la captació de 25 estudiants nous pel 2013. La Taula 2  mostra un total de 41 estudiants de nova 
incorporació pel 2013. És a dir, s’ha superat amb aprox. un 160% els objectius fixats a la Memòria. El 
mateix succeeix per relació als estudiants total matriculats A  la memòria s’havia fixat uns totals anuals 
en el mateix període de  54. S’han assolit 72 . Estarien al voltant d’un 130% per relació als objectius 
compromesos.  

 
Perfil d’ingrés 
Aquest Màster va ser dissenyat per donar formació especialitzada en Drets Humans a perfils d’estudiants 
molt flexible. Les dades que figuren a l’IST mostren que les previsions han a funcionat correctament. Tot i 
el lògic predomini d’estudiants procedents del Grau o la Llicenciatura de Dret (16 del total de nou accés), 
el MUDH ha rebut estudiants de Ciències Empresarials, Ciències Polítiques, Educació Social, 
Antropologia, Sociologia, Medicina, Matemàtiques, Psicologia, etc. 

 
Nivell d’assoliment de les competències per part dels graduats 
Les puntuacions obtingudes en Taxa de Rendiment i en Taxa d’èxit són molt altes de mitjana i 
individualment per assignatures (per sobre del 85 % de mitjana). Aquesta millora s’ha produït per la 
intensificació de l’acció de tutoria i consultoria en aquesta assignatura propedèutica.  
 

Taxa de graduació 

A la memòria es va donar una xifra d’un 16% de graduats pel 2013-2014. Estem per sota d’aquesta xifra 
doncs només hem arribat a un 13,3%. El ritme de matriculació d’assignatures ha estat inferior al 
previsible potser degut a la situació econòmica. Una altra possibilitat és que el perfil d’estudiant no 
permeti una xifra de graduació diferent per una formació de Màster. 

 

 Adequació del professorat propi i col·laborador  
El Màster ha disposat d’un total de 12 col·laboradors docents externs que per raó d’especialització han 
portat sota la supervisió dels PRAs corresponents les funcions docents a les Aules. El 75 % del 
col·laboradors docents han estat doctors. Tots ells són experts en les matèries que imparteixen a nivell 
acadèmic, professional i de recerca 
 
 Mecanismes per la innovació i millora continua  
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A través de reunions dels PRAS i la Direcció s’impulsen paulatinament millores docents per totes les 
assignatures.  
Anualment es fa l’Informe de Seguiment i es debat entre tots eles membres de la Comissió de seguiment 
per avaluar l’evolució del Màster i les millores oportunes, fixant objectius específics de millora 
 
 Bones pràctiques detectades 
 

- El Màster combina correctament materials propis, llibres externs, i recursos on line gratuïts. 
- S’utilitzen amb molta freqüència casos pràctics molt immediats als exercicis d’avaluació 

continuada AC. Això reforça molt la significació de l’aprenentatge. 
- Els consultors són especialistes en els àmbits específics dels drets humans que porten. Tenen 

una gran capacitació acadèmica i professional. 
- S’ha desenvolupat un programa no previst inicialment en la Memòria de ‘Pràctiques externes no 

curriculars’ que ha estat utilitzat i ben valorat pels estudiants.  
 

 
 

 



 

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

 

Accions de millora a nivell de titulació, estudis i universitat 
 
MU en Fiscalitat 
 

 Punt feble detectat 
Identificació 
de la causa 

Abast Objectiu que es vol assolir Acció proposada Termini Indicador de seguiment Responsable 

Implica 
una 

modificació 
memòria 
verificada 

 
Manca de recopilació en un únic 
document de l'orientació 
professional 

Inexistència 
d'un recull de 

sortides 
professionals 

MU en 
Fiscalitat 

Millorar l'accés a la informació 
sobre orientació professional 

Dissenyar un 
document de recull 
de les sortides 
professionals de la 
titulació 

2014-
2015 

Comptar amb una guia de sortides 
professionals 

Direcció de 
Programa 

NO 

 
Manca d'assignatures optatives per 
a aconseguir una major 
especialització 

Insuficiència 
d'optatives al 
pla d'estudis 

MU en 
Fiscalitat 

Augmentar l'especialització 
professional 

Creació de dues 
noves assignatures 
optatives en el 
programa 

2015-
2016 

Inclusió de les assignatures en el 
programa 

Direcció de 
programes 

NO 

 
No es treballen totes les 
competències amb la mateixa 
intensitat 

Desigual 
treball de les 
competències 

MU en 
Fiscalitat 

Garantir que totes les 
competències es treballen amb el 
nivell suficient 

Dissenyar un pla 
d'acció per a 
treballar amb el 
nivell adequat les 
competències a les 
assignatures 

2014-
2015 

Aconseguir una valoració positiva del 
nivell de treball de les competències a les 
assignatures 

Direcció de 
Programa i 
Professor 
Responsable 
de 
l’Assignatura 

NO 

 
Necessitat d'actualització dels 
continguts docents 

Continguts 
amb gran 

obsolescència 
i complexitat 

MU en 
Fiscalitat 

Millorar els recursos 
d'aprenentatge 

1.- Incorporar a 
totes les aules un 
monogràfic 
relatiu al plagi  

2. Incorporar a 
totes les aules un 
monogràfic sobre 
com fer cerques a 
les bases de 
dades jurídiques.  

2014-
2015 

Augment dels recursos d'aprenentatge a 
les aules 

Direcció de 
Programa i 
Professor 
Responsable 
de 
l’Assignatura 

NO 
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 Punt feble detectat 
Identificació 
de la causa 

Abast Objectiu que es vol assolir Acció proposada Termini Indicador de seguiment Responsable 

Implica 
una 

modificació 
memòria 
verificada 

3. - Introduir a les 
Guies d'Estudi algun 
exemple pràctic 
sobre les matèries 
abordades 

 
 
MU en Advocacia 
 

 
Punt feble 
detectat 

Identificació de la causa Abast 
Objectiu que es 

vol assolir 
Acció proposada Termini 

Indicador de 
seguiment 

Responsable 

Implica una 
modificació 

memòria 
verificada 

1 
Presentació de 
recursos a 
l’aula 

Manca una GUIA senzilla per 
tal que els estudiants no 
tinguin la sensació de 
mancança 

Totes les 
assignatures 
del MUA 

Millorar l’ús 
dels recursos 
pels estudiants 

1. Elaborar una 
GUIA de 
recursos. 

2. Missatge al tauler 
del PRA 
explicant-la 

3. Millora en la 
visualització de 
l’aula 

 

Semestre 
20151 

Satisfacció amb els 
recursos 

DP/PRAs No 

2 
Materials 
docents 
assignatures  

No es treballa amb materials 
docents sinó amb bases de 

dades 

Optatives de 
dret laboral 
provinents del 
MAJE 

Millorar la 
satisfacció amb 
el sistema 

1. Fer ús de la GUIA 
de recursos del 
punt 1. 

2. Elaborar una 
GUIA pròpia. 

Semestre 
2015.1 

Satisfacció amb el 
sistema 
docent/recursos 

DP MUA/DP 
MAJE/PRA 
assignatures 

No 
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Punt feble 
detectat 

Identificació de la causa Abast 
Objectiu que es 

vol assolir 
Acció proposada Termini 

Indicador de 
seguiment 

Responsable 

Implica una 
modificació 

memòria 
verificada 

3 

Coordinació 
dels advocats-
tutors de les 
pràctiques 
externes 

Els advocats-tutors treballen 
de manera diversa amb els 

estudiants 

Despatxos de 
pràctiques 
externes 

Millora de la 
coordinació 
dels advocats-
tutors i de la 
satisfacció dels 
estudiants en 
pràctiques 

1. Elaborar una 
GUIA per als 
advocats que 
tutoritzen les 
pràctiques 
externes als 
estudiants del 
MUA 

 
 
 

Semestre 
2015.1 

Millora de la 
satisfacció amb els 
recursos, amb els 
advocats-tutors 

DP/PRPexternes No 

 

Sensació 
d’excessiva 
càrrega de 
treball per part 
dels estudiants  

Manca de coordinació 
DP/PRAs/Consultors/Tutors 

Totes les 
assignatures 
del MUA 

Millorar la 
planificació dels 
estudiants amb 
el MUA 

Elaborar GUIA de 
coordinació del personal 
docent 

 

Satisfacció amb el 
sistema 
docent/recursos. 
Satisfacció amb els 
docents i tutors de 
pràctiques 
externes. 

DP No 
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MU en Drets Humans, democràcia i globalització 

 

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

assolir 
Acció proposada Termini 

Indicador de 
seguiment 

Responsable 

Implica una 
modificació 

memòria 
verificada 

 
Endarreriments en 
certes accions de 
consultoria 

Perfil del professor 

Les assignatures 
corresponents per 
ser deficitàries 
segons Taula 4 

Millorar valoració 
acció consultoria 

Seguiment 
individualitzat del PRA 
del calendari amb 
recordatoris i alerta 
pronta 

1 i 2 
semestre 

Valoració acció 
de consultoria 

PRA No 

 
Dinamisme a les 
Aules 

 Procés segur d’AC però 
un pel rígid 

10% assignatures 
Millorar la valoració 
acció consultoria 

Incorporar ‘Debats’ a 
les Aules  

1 i 2 
semestre 

Valoració acció 
de consultoria 

DP i PRA No 

 
Dinamisme a les 
Aules  

Procés segur d’AC però un 
pel rígid 

2 assignatures 
Millorar la valoració 
de l’acció de 
consultoria 

Incorporar experts a 
les Aules amb una 
sessió de curta 
durada d’un o dos 
dies 

2 
semestre 

Valoració acció 
de consultoria 

DP i PRA No 

 
Rigidesa en 
materials formatius  

Mínima inversió pel 
desenvolupament del 
MUDHDG per raons 

pressupostàries 

Assignatures 
deficitàries segons 
Taula 4 

Millorar la valoració 
dels materials 
d’aprenentatge 

Revisió dels materials 
i incorporació de nous 
materials de lliure 
accés.  

2 
semestre 

Valoració 
recursos 
d’aprenentage  

DP i PRA No 
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Grau en Dret 

 

9 Punt feble detectat 
Identificació de la 

causa 
Abast 

Objectiu que es vol 
assolir 

Acció proposada Termini 
Indicador de 
seguiment 

Responsable 

Implica una 
modificació 

memòria 
verificada 

 

 

Desequilibris 
entre les 
assignatures de 
l'àrea de Dret 
civil  

 

 

Desenvolupament 
docent  

 

 

Grau 
en 
Dret  

 

 

Millorar la coordinació 
entre les assignatures 
de l'àrea de civil  

 

 

1. Introducció de qüestionaris 
MOODLE  

2. Identificació dels conceptes claus de 
l'àrea comuns a totes les assignatures  

3. Facilitar els materials d'assignatures 
ja superades on s'han treballat aquests 
conceptes  

4. Incrementar la coordinació 
metodològica (vegeu adjunt Plans de 
millora_Grau Dret)  

 

 
 

 

2013-
2014  

 

 

Millora de la 
taxa de 
rendiment  

 

 

Direcció de 
programa i 
Professor 
responsable 
d'assignatura  

 

NO 

 

 

Taxes de 
rendiment 
baixes en 
assignatures de 
primera 
matrícula i taxa 
d'abandonament 
alta en 
estudiants nous  

 

 

Desenvolupament 
docent i 
abandonament  

 

 
 
 
 
Grau en 
Dret 

 

Millorar les taxes de 
rendiment i 
d'abandonament dels 
estudiants nous  

 

 

1. Nou pla d'acció de tutoria  

2. Seguiment més intens del 
comportament dels estudiants nous 
amb relació a l'AC  

3. Coordinació de calendaris  

4. Feedback personalitzat  

5. Noves recomanacions de primera 
matrícula (vegeu adjunt Plans de 
millora_Grau Dret)  

 

 

 

 

 

2013-
14 i 
2014-
15  

 

 

Millora de les 
taxes de 
rendiment de les 
assignatures de 
primera 
matrícula i 
millora de la 
taxa 
d'abandonament 
dels nous 
estudiants  

 

 

Direcció de 
programa i 
Professor 
responsable 
d'assignatura  

 

NO 
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9 Punt feble detectat 
Identificació de la 

causa 
Abast 

Objectiu que es vol 
assolir 

Acció proposada Termini 
Indicador de 
seguiment 

Responsable 

Implica una 
modificació 

memòria 
verificada 

 

 

 

 

Taxes de 
rendiment i èxit 
baixes  

 

 

 

 

 

Desenvolupament 
docent  

 

 
 
Grau en 
Dret 

 

Millorar les taxes de 
rendiment i èxit baixes 
d'algunes assignatures  

 

Conjunt de mesures aplicades a 
Fonaments històrics del dret, Dret 
constitucional, Dret administratiu I i 
Dret penal (vegeu adjunt Plans de 
millora_Grau Dret)  

 

 

2013-
14 i 
2014-
15  

 

 

Millora de les 
taxes de 
rendiment i èxit 
d'aquestes 
assignatures  

 

 

Direcció de 
programa i 
Professor 
responsable 
d'assignatura  

 

NO 

 

 

Taxes de 
satisfacció 
baixes  

 

 

Desenvolupament 
docent  

 

Grau en 
dret 

 

Millorar les taxes de 
satisfacció baixes 
d'algunes assignatures  

 

 

Conjunt de mesures aplicades a Teoria 
i pràctica de la prova, Dret de la funció 
pública, Drets humans, Dret del medi 
ambient, Dret i religions, TEAN i Dret 
de les activitats turístiques (vegeu 
adjunt Plans de millora_Grau Dret)  

 

 

2013-
14 i 
2014-
15  

 

 

Millora de les 
taxes de 
satisfacció 
d'aquestes 
assignatures  

 

 

Direcció de 
programa i 
Professor 
responsable 
d'assignatura  

 

NO 

 

 

No es treballen 
totes les 
competències 
amb la mateixa 
intensitat  

 

 

Competències  
 

Grau en 
Dret 

 

Garantir que totes les 
competències es 
treballen amb el nivell 
suficient  

 

 

Dissenyar un pla d'acció per a treballar 
amb el nivell adequat les competències 
a les assignatures  

 

 

2014-
2015  

 

 

Aconseguir una 
valoració 
positiva del 
nivell de treball 
de les 
competències a 
les assignatures  

 

 

Direcció de 
programa i 
Professor 
responsable 
d'assignatura  

 

NO 
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Grau Criminologia  

 

 Punt feble detectat 
Identificació de la 

causa 
Abast 

Objectiu que es vol 
assolir 

Acció proposada Termini 
Indicador de 
seguiment 

Responsable 

Implica una 
modificació 

memòria 
verificada 

 

Baixa satisfacció dels 
estudiants amb els 
recursos 
d’aprenentatge 
d’algunes assignatures 

 

Seguretat 
privada 
Treball Fi de 
Grau 
Predicció, 
prevenció  
tractament de 
la conducta 
delictiva 

Completar els recursos 
existents amb materials 
més flexibles i 
adaptables 

Elaboració de guies d’estudi  
Febrer 
2015 

Millora del 
grau de 
satisfacció 
dels 
estudiants 

DP i PRAs NO 

 
Abandonament 
excessiu 

 Programa 
Detectat causes sobre 
les que es pugui actuar 

Enquesta estudiants 
Setembre 

2015 
Realització 
enquestes 

DP - tutoria NO 

 
Baixa orientació a la 
inserció laboral dels 
graduats 

Desplegament del 
Grau centrat fins 

ara en els primers 
cursos 

Programa 

Oferir orientació als 
estudiants que es 
troben en la darrera 
etapa del Grau que 
millori les oportunitats 
d’inserció laboral 

Sessions 
virtuals/presencials amb 
participació de tutors, 
ocupadors i persones amb 
iniciativa empresarial 

Juliol 
2015 

Realització de 
les sessions 

DP NO 
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Master Universitari en Anàlisi Política 

 

 

 Punt feble detectat 
Identificació de la 

causa 
Abast 

Objectiu que es vol 
assolir 

Acció proposada Termini 
Indicador de 
seguiment 

Responsable 
Implica una 

modificació memòria 
verificada 

 Seguiment AC 71,6%   
Millorar el seguiment 
AC 

Reforçar retorn personalitzat 
de la primera PAC. Flexibilitat 
termini de la 1ª PAC 

Febrer 2015 

Augment del 
percentatge del 
seguiment AC 
(mitjana) 

DP NO 

 Abandonament   Conèixer motiu Enquesta estudiants Setembre 2015 
Realització 
enquestes 

DP - tutoria NO 

 
Recursos aprenentatge 
massa “estables” 

  
Millora dels recursos 
d’aprenentatge 

Implementar altres recursos 
(i.e. “Presenta” al TFM) 

Febrer 2015 

Implementació del 
recursos 
d’aprenentatge 
nous i diferents 

DP - PRA NO 

 
Baix nivell satisfacció 
amb acció tutorial 

  
Millorar la satisfacció 
amb tutoria 

Desenvolupar un pla d’acció 
tutorial específic 

Setembre 2015 

Augment  de 
satisfacció 
d’estudiants amb 
tutoria 

DP - tutor NO 
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Màster Universitari en Govern i Administració Electrònica 

 Punt feble detectat 
Identificació de la 

causa 
Abast 

Objectiu que es vol 
assolir 

Acció proposada Termini 
Indicador de 
seguiment 

Responsable 

Implica una 
modificació 

memòria 
verificada 

1 
Satisfacció amb el procés 
d’accés i incorporació 

Operatiu d’accés  
Millorar-ne la 
satisfacció 

Major esforç de coordinació entre 
tutoria i operatius d’accés.  

Proper semestre 
Percentatge de 
satisfacció 

Tutoria, operatius 
d’accés  

NO 

2 

 
Manca d’un espai propi per 
als estudiants de la 
titulació més enllà de les 
aules 
 
 

-  
Enfortir la comunitat 
d’estudiants del màster 

Crear un espai de comunicació 
transversal per als estudiants de 
la titulació 

Curs 2014-2015 Creació de l’espai DP NO 

3 
Millorar la visibilitat i difusió 
del programa 

La titulació encara està 
en fase de 

desplegament  
 

Donar a conèixer 
l’oferta formativa entre 
els sectors 
professionals als quals 
es dirigeix 

Millorar la visibilitat a través de 
campanyes informatives, 
l’activitat acadèmica i la 
col·laboració amb institucions 
relacionades amb el sector 
professional  

Curs 2014-2015 Matrícula 
DP, PRAs, 
operatius 
corresponents 

NO 

4 

Relativa baixa satisfacció 
amb els recursos 
d’aprenentatge 
(en alguns casos puntuals) 

Possibles causes en 
funció de l’assignatura 

en particular 
 

Millorar la satisfacció 
amb els  recursos 
d’aprenentatge 

Millorar l’organització, 
accessibilitat, varietat de recursos  

Curs 2014-2015 
Satisfacció amb els 
recursos 

PRAs NO 

 



 

7. Annexos 
 

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

o Professorat propi 


