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0. Dades identificadores 
 

 

Universitat Universitat Oberta de Catalunya 

 
Nom del centre 

 
Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació 

 
Responsables de l'elaboració 
de l'informe 
de seguiment 

Teresa Guasch Pascual (directora dels estudis de Psicologia i 
Ciències de l’Educació) 
Marta Ferrusola Fargas(mànager de programa de l’àmbit d’Educació 
i TIC) 
Rosana Verde Raña (mànager de programa dels programes de 
Psicologia i Salut) 
Anna Buil Feliu (tècnica de suport a la direcció dels estudis de 
Psicologia i Ciències de l’Educació) 
 

 

 

Denominació 
Codi 
RUCT 

Crèdits 
ECTS 

Curs 
d'implantació 

Modificació 
Direcció del 
programa 

Graduado o graduada en Educación 
Social 

2500597 240 2011-2012 
 

Segundo 
Moyano 
Mangas 

Graduado o graduada en Psicología 2500106 240 2009-2010 
 

Anna Gálvez 
Mozo 

Máster universitario en Dificultades del 
Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje 
 por la Universitat Oberta de Catalunya 

4313844 60 2013-2014 20/06/2014 
Llorenç Andreu 

Barrachina 

Máster universitario en Educación y TIC 
(e-learning) 

4311395 60 2010-2011 21/06/2011 
Lourdes 

Guàrdia Ortiz 
Máster universitario en Psicología, 
Salud y Calidad de Vida por la 
Universitat Oberta de Catalunya 

4312432 60 2012-2013 
 

Manuel 
Armayones 

Ruiz 

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

En l’elaboració de l’informe, ha participat la directora d’estudis, les dues mànagers de programa i la 

tècnica de suport a la direcció dels estudis, comptant amb l’opinió dels directors de programa de les 

titulacions dels estudis i els professors responsables. També s’ha comptat amb l’opinió d’un grup 

d’interès format per un consultor, dos estudiants i dos graduats. El procés d’elaboració de l’Informe de 

Seguiment de Centre ha seguit el següent diagrama de flux, tenint com a últim pas la validació i 

aprovació de l’informe per part del Consell de Direcció: 

 

 
Per a l’elaboració dels Informes de Seguiment de les titulacions (IST) es procedeix primerament a una 

recollida de dades i resultats de les titulacions a través de l’aplicació de dades que hi ha establerta (DAU) 

i que ens facilita l’operatiu de planificació i qualitat. 

La Comissió de titulació elabora una primera reflexió i valoració global dels resultats de la titulació, i una 

proposta de millora de tots els punts febles detectats. Es redacta l’informe de seguiment amb el suport 

d’una experta en qualitat de l’operatiu de Planificació i Qualitat. Els documents resultants es 

comparteixen amb tot el professorat de cada titulació. 

2. Professorat propi vinculat a la titulació (E4) 
 

Requisits del nivell de qualificació acadèmica exigits per les titulacions del centre 

 

Els estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació compten amb un equip de professorat propi i 

col·laborador altament qualificat responsable de la docència en les diferents titulacions. Es tracta d’un 

equip expert en la seva àrea de coneixement i a més, expert en metodologies d’ensenyament-

aprenentatge en entorns virtuals. 

 

Per les característiques de les titulacions dels estudis de Psicologia i CE, tenim tots molt clar que “el mitjà 

esdevé el missatge” (Mashall McLuhan), és a dir, la manera com s’ensenya és el que volem transmetre 

als nostres estudiants respecte a com entenem el procés d’ensenyament-aprenentatge, i per tant, això 

vol dir que cóm enfoquem l’ensenyament i l’aprenentatge en les nostres titulacions influirem als nostres 

estudiants i futurs professionals. És per aquest motiu que tenim molta cura de com ensenyem i com 

contribuïm al desenvolupament de les competències dels nostres aprenents. Exigeix que siguem 

totalment conseqüents amb les nostres actuacions.  

 

Els estudis compten amb 20 anys d’experiència formant i reflexionant sobre com s’ensenya i s’aprèn en 

entorns virtuals, en el desenvolupament de competències professionals a través d’un entorn virtual, en la 

rellevància de l’acompanyament de l’estudiant durant la seva trajectòria acadèmica, i es treballa 

intensament perquè aquesta expertesa i coneixement sigui compartit per tot l’equip docent. 
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Es compta amb un total de 40 professors (veure taula 1)  i un total de 418 consultors i 80 tutors, que 

aporten també l’expertesa del coneixement professional de cadascuna de les titulacions en què 

participen (veure taula 2). 

 

El 90% de l’equip propi són doctors i és destacable que el 83% compta amb avaluació positiva de 

l’agència de qualitat (ANECA i/o AQU). Pel que fa als trams docents, un 82,5% dels professors n’han 

assolit algun, essent, entre aquest percentatge, un 51% els que en tenen 2 o més. 

 

Pel que fa a la recerca, un 42,5% dels professors posseeix una acreditació de recerca, dels quals un 

23% n’ha assolit dos trams i més d’un 11% compten amb acreditació de recerca avançada. 

 

Al web de la universitat_Recerca_qui investiga i  de l’eLearn Center i IN3, es poden consultar els grups 

de recerca dels estudis i l’alta producció científica, que inclou la participació en projectes de recerca, 

publicacions indexades, així com estades en universitats estrangeres i participació en congressos. 

Destaquen 8 grups de recerca en l’àmbit de les ciències de la salut i ciències socials (1 grup consolidat i 

7 grups emergents) en els que hi participen tant l’equip propi com col·laborador, i que porten la direcció 

d’un total de 24 estudiants de doctorat, que estan fent la seva tesi doctoral en les línies de recerca dels 

estudis. 

 

Ens sembla rellevant destacar aquí dos col·lectius específics en el procés d’ensenyament-aprenentatge. 

Per una banda, l’equip de tutors responsables de l’orientació acadèmica dels estudiants sobretot en els 

primers semestres i en l’etapa final dels estudis, en què cal una orientació professional específica. En 

aquest sentit, la formació d’aquest equip és clau i disposa d’un alt coneixement dels diferents àmbits 

professionals de la titulació per tal de garantir l’orientació de l’estudiant. 

 

D’altra banda, un altre col·lectiu molt rellevant és l’equip docent del pràcticum i dels treballs finals tant de 

grau com de màster. Les titulacions dels estudis de Psicologia i CE compten amb pràcticums presencials 

que permeten el desenvolupament d’unes competències específiques tal i com estan argumentades en 

les memòries de cadascuna de les titulacions, i durant tot el curs acadèmic disposem de més de 700 

convenis. Per garantir l’èxit d’aquestes pràctiques comptem amb un sistema que valorem molt 

positivament malgrat suposa molta càrrega. L’equip docent del pràcticum de cada titulació està format 

per un conjunt de professors propis, els tutors de pràctiques dels centres i un equip de docents 

col·laboradors. La triangulació d’aquestes tres figures ens permet garantir el desenvolupament, 

seguiment i avaluació de les competències programades, atès que integra experts en l’àmbit 

professional, acadèmic i de recerca. 

 

Tal i com posen de manifest els informes de seguiment de les diferents titulacions (graus de Psicologia i 

Educació Social, i els MU d’Educació i TIC i MU de Dificultats d’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge) 

l’equip té un alt nivell de qualificació i experiència docent, investigadora i professional, garantint que tot el 

professorat implicat en els màsters sigui docent doctor. Aquest alt nivell d’experiència docent en entorns 

virtuals es veu recolzat pels bons resultats de rendiment global i satisfacció amb les titulacions i pels 

bons índexs de satisfacció dels i les estudiants respecte la consultoria i la tutoria. 

 

Suficiència i adequació del l’equip per garantir el desenvolupament de les titulacions i atendre els 

estudiants 

 

Els estudis garanteixen que el seu professorat sigui suficient i adequat per dur a terme el desplegament i 

desenvolupament de les titulacions (coherència amb el que s’exposa en les memòries corresponents), i 

es garanteix que hi hagi un equilibri entre l’activitat docent del seu professorat, innovació i activitat de 

recerca. 

 

Cada semestre, tenint en compte si es produeix un augment de la demanda en les assignatures, es 

determinen les necessitats reals i a partir de la definició dels perfils acadèmics i professionals dels 

http://www.uoc.edu/opencms_portal2/opencms/CA/recerca-innovacio/investigadors/grups-de-recerca/list.html
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estudis s’inicia la convocatòria per a la selecció de docents col·laboradors, assegurant d’aquesta manera 

que el nombre de docents sigui sempre suficient i adequat als requeriments de cada assignatura.  

 

Tanmateix, pel que fa al MU de Dificultats d’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge, atès el volum 

d’estudiants que es van matricular, que va superar les expectatives inicials, i per tal de garantir la 

qualitat, en el curs 2014-15 s’ha incorporat un professor associat nou a mitja jornada a l’estructura de 

l’equip. 

 

Suport i oportunitats institucionals per a la millora de la qualitat de l’activitat docent del 

professorat 

 

Tal i com assenyalàvem al principi d’aquest apartat, els estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació 

tenen una preocupació especial per ser coherents amb la manera d’ensenyar i aprendre, i per tant, 

contribuir al desenvolupament de les competències específiques i transversals corresponents a cada 

titulació. En aquest sentit, a més del pla d’acollida i de formació institucional els estudis han dissenyat un 

conjunt de mecanismes propis. 

 

Per a l’equip propi, es disposa de la figura del mentor que actua de referent durant un any, i que permet 

acompanyar al docent en el seu procés d’integració dins la dinàmica i metodologia dels estudis, garantir 

la seva formació pel que fa als resultats dels diferents grups de treball dels estudis, en relació a la 

innovació docent, bones pràctiques en el Pràcticum, TFM i TFG i Tutoria, espais de comunicació; i 

recerca. Aquest mentor també estableix la connexió amb el personal de gestió i els altres operatius de la 

UOC (biblioteca, recursos d’aprenentatge, etc). 

 

En relació amb el pla de formació, a més d’estar coordinats amb l’eLearn Center (com a centre que 

pretén facilitar la recerca aplicada en e-learning, fomentar la innovació en aquest àmbit i transmetre a 

dins i a fora de la institució el valor de l'e-learning com a element constitutiu de la identitat de la UOC) –

atès que part de l’equip dels estudis col·labora i dedica part de la seva jornada al centre- els estudis 

promouen diferents accions a través del grup de treball d’innovació i millora de la qualitat docent que 

permeti garantir pràctiques innovadores en e-learning. 

 

Per a l’equip docent col·laborador es disposa d’un pla d’acollida i formació inicial dels docents a l’inici del 

semestre. Aquesta formació (d’un mes de durada aproximadament) té com a 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 permetre 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. 

 

Professorat propi i docents col·laboradors configuren un equip per a cada assignatura, o àmbit de 

coneixement en funció de l’especialitat. Aquest equip es reuneix periòdicament per discutir i compartir el 

plantejament de l’assignatura, dissenyar les innovacions necessàries, revisar els materials i anticipar 

dificultats. Aquest treball conjunt es realitza virtualment durant tot el semestre. 

 

Aquest equip 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, des d’un espai general de suport 

destinat a proporcionar informació i eines pel desenvolupament de la seva activitat docent 

 http://cv.uoc.edu/app/blogout/suport_cat/, com un suport més específic a nivell metodològic sobre l’ús de 

recursos metodològics dins de l’aula: http://aula.blogs.uoc.edu/ 

 

 

 

http://www.uoc.edu/portal/ca/elearncenter/
http://cv.uoc.edu/app/blogout/suport_cat/
http://aula.blogs.uoc.edu/
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D’altra banda, el professorat dels estudis realitza estades en universitats estrangeres des d’una setmana 

de durada fins a tres mesos, tant amb objectius docents (Programa Erasmus de mobilitat docent) com de 

recerca. Aquestes estades permeten fer intercanvis d’experiències docents, establir connexions o 

aliances amb altres equips o universitats per treballar en propostes formatives conjuntes o preparar 

projectes de recerca. Als estudis compten amb un projecte EMQEI 2014 (projectes acadèmics 

estratègics de millora de la qualitat, l’eficiència i la internacionalització) en el marc del MU de Dificultats 

d’aprenentatge i trastorns del llenguatge per avançar en la internacionalització del programa. Estem 

pendents de la resolució de la darrera convocatòria en la que es van sol·licitar dos projectes. 

 

Tal i com s’ha indicat, a banda de les mesures institucionals que no detallarem aquí (com són les 

jornades bianuals que es fan amb tots els col·laboradors docents, jornades de recerca, etc.), en l’àmbit 

dels estudis s’organitzen diverses activitats formatives per tot l’equip docent dels estudis (propi i 

col·laborador) amb l’objectiu de garantir per una banda la seva formació metodològica però també per 

fomentar la seva implicació en la comunitat UOC.  

 

Ens sembla especialment rellevant assenyalar també l’alt nivell de satisfacció dels docents 

col·laboradors d’aquest tipus d’accions, que mesurem sempre després de cadascuna de les activitats 

realitzades. 

 

 

Alguns dels seminaris o jornades d’innovació realitzades són: 

 

 Debats d’Educació. Conjuntament amb la Fundació Jaume Bofill.  http://www.debats.cat/ca 

 Avaluació autèntica. Organitzat pel grup Innovació en el Sistema d'Avaluació (ISA), per tal 

d’elaborar una graella de valoració de les activitats d’avaluació continuada, aplicable a les 

activitats (PAC) que habitualment es dissenyen a la UOC per tal de conèixer fins a quin punt les 

activitats que es proposen estan relacionades amb un context real i són significatives pels 

estudiants. Es tracta d’un treball continuat durant tot l’any acadèmic.  

 Integració del vídeo a les aules. Sessió de treball amb tots els professors responsables dels 

estudis, per treballar per a l’increment de la presència del vídeo, i dels elements audiovisuals en 

general, a les aules de les assignatures per millorar els processos d’aprenentatge. 

 Nou format d’aula. Sessió en la que es presentava l’experiència de diversos professors sobre els 

avantatges del nou format d’aula impulsat per la UOC, que permet una major flexibilitat en el 

disseny i autonomia docent.  

 Formació específica sobre el feedback en entorns virtuals d’ensenyament aprenentatge (acció de 

formació durant tot l’any acadèmic). 

 Activitats organitzades per l’eLearncenter i els seus membres. a través del programa 

d’Internacionalization at Home i altres projectes. 

 

A més, cada titulació ha desenvolupat i desenvolupa accions formatives específiques pel seu equip 

col·laborador de manera continua: 

 

 Reunions amb els tutors (dues a l’any en funció de la titulació) 

 Reunions formatives amb els tutors de pràcticum i TFM/TFGs 

 Jornades anuals o bianuals de formació específiques del Màster en Educació i TIC amb la 

participació d’experts internacionals: http://www.uoc.edu/portal/ca/agenda/2013/agenda_207.html 

 Jornades anuals d’Educació Social 

http://www.uoc.edu/portal/ca/symposia/educacio_social2014/index.html  

 Cicle SEUminaris del Màster de Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge: 

http://territori.blogs.uoc.edu/category/cicle-seuminaris/  

 Jornades ATELCA del Màster de Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge: 

http://www.uoc.edu/portal/es/symposia/jornada_atelca2014/  

http://www.debats.cat/ca
http://www.uoc.edu/portal/ca/agenda/2013/agenda_207.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/symposia/educacio_social2014/index.html
http://territori.blogs.uoc.edu/category/cicle-seuminaris/
http://www.uoc.edu/portal/es/symposia/jornada_atelca2014/
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 Jornades anuals del Màster de Psicologia,Salut i Qualitat de Vida dirigida a personal docent 

col·laborador i alumnes https://www.youtube.com/watch?v=iQb5zeRxrTg  

 Conferències del Màster de Psicologia, Salut i Qualitat de Vida. "Salud sexual en el mundo 

virtual". https://www.youtube.com/watch?v=cLJvLf8C2sc i Psicologia 2.0 y mHealth: retos y 

oportunidades https://www.youtube.com/watch?v=Qqi5IzG25Zw  

 Plana a Facebook del Màster de Psicologia, Salut i Qualitat de Vida. Espai d’intercanvi de 

recursos acadèmics complementaris https://www.facebook.com/PsicSalutTIC?ref=hl  

 Jornades del Màster en Psicologia, Salut i Qualitat de Vida (novembre 2013).  

 Compte de Twitter del Màster de Psicologia, Salut i Qualitat de Vida per compartir amb l’equip de 

col·laboradors i els alumnes del Màster articles i informació rellevant per les assignatures 

https://twitter.com/uocpsicsaluttic  

 

3. Informació pública (E2) 
 

La informació de les titulacions dels estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació disposa de dos canals 

fonamentals de difusió: la pàgina web dels estudis (epce.uoc.edu) que dóna informació sobre l’activitat, 

equip, publicacions i notícies relacionades; i el portal de la Universitat (www.uoc.edu) que ofereix 

informació específica i detallada de cada titulació. 

En el cas de la web dels estudis, disponible al públic en general, el contingut facilitat permet conèixer la 

missió, equip, línies de recerca, accions d'innovació, difusió i publicacions, centres col·laboradors i 

activitats impulsades pels estudis, com els Debats d'Educació, que permeten crear xarxa amb el sector 

educatiu. Pel que fa a possibles millores de cara al futur s’està treballant en la realització d’una publicació 

periòdica, en format revista o blog, per tal d’actualitzar amb més freqüència la informació que es 

comparteix amb el públic en general.  

A banda de la pàgina web, hi ha també canals específics per a informar i comunicar-se amb els diferents 

grups d’interès, com és el cas del fòrum de la Comissió d’Estudiants, on els alumnes dels estudis poden 

comunicar-se amb els seus representants i aquests fer arribar les propostes que considerin convenients 

als directors de Programa i/o directora d’estudis.   

Pel que fa a totes les titulacions que s’avaluen, la pàgina web de la UOC informa en català i castellà. 

Cada titulació disposa de la informació estructurada de forma ordenada i homogènia on a més del pla 

d’estudis, l’estudiant potencialment interessat pot trobar el perfil d’ingrés, les sortides professionals, 

l’equip docent, i tota la informació i documentació necessària per sol·licitar l’admissió, les beques d’estudi 

i la formalització de la matrícula. 

El pla d’estudis que és l’eix central d’aquesta informació descriu les competències que l’alumne ha 

d’assolir, els continguts, les assignatures de la titulació i el pla docent de cada assignatura. Una fitxa 

estàndard d’assignatura descriu objectius, encaix en el pla d’estudis, camps professionals en que es 

projecta, coneixements previs necessaris, competències, unitats d’aprenentatge, sistema d’avaluació i 

calendari.  

Aquesta informació en la seva totalitat està en un procés continu d’actualització. Es revisa i s’actualitza 

semestralment  des dels estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació. Des de les diferents direccions 

de programa es valida la informació que apareix i es fan les modificacions pertinents. 

Pel que fa a la informació relativa a la qualitat dels programes, a l’espai Qualitat de la Universitat es 

mostren els indicadors dels resultats acadèmics i la satisfacció de les titulacions durant els últims tres 

anys. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iQb5zeRxrTg
https://www.youtube.com/watch?v=cLJvLf8C2sc
https://www.youtube.com/watch?v=Qqi5IzG25Zw
https://www.facebook.com/PsicSalutTIC?ref=hl
https://twitter.com/uocpsicsaluttic
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Web dels estudis http://www.uoc.edu/portal/ca/estudis_arees/psicologia_ciencies_educacio/index.html 

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

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

Informació dels 
programes 

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

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

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

http://estudios.uoc.edu/es/grados/educacion-social/presentacion  

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

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

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

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

 

En general, des dels estudis es valora que la informació que es presenta a nivell institucional és clara, 

comprensible i dóna resposta a la informació que espera trobar cada grup d’interès, tanmateix ens 

trobem que hem de dedicar un esforç important a verificar que sigui així, perquè ens havíem trobat sovint 

amb incoherències. Per tant, un aspecte clar de millora, és assegurar que no requereixi aquesta revisió 

tant ajustada per part dels estudis. 

 

Quant a la publicació dels informes de seguiment de cada titulació, és un aspecte que es recull per 

incloure en les propostes de millora, perquè fins ara només s’havien compartit i discutit a nivell intern, i 

ens sembla clau implicar a tota la comunitat educativa en aquest procés. En canvi, sí que es fa pública la 

informació relativa a l’estat al procés de verificació, modificació i acreditació de cadascuna de les 

titulacions.  

4. Mecanismes de millora de la qualitat (E3) 
 

Els estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació disposen de diversos mecanismes interns de millora 

contínua que s’evidencien en els diferents grups de treball, comissions i objectius. Les comissions 

treballen de forma permanent en diversos aspectes estratègics per als estudis com són la 

internacionalització dels programes, l’impuls de la recerca, l’augment del nombre de doctorands, la 

implementació d’accions innovadores i el plantejament de noves propostes i fórmules de portafoli de les 

titulacions. La visibilitat al món professional, la reducció de l’abandonament i la creació de mecanismes 

de seguiment i millora de la qualitat docent -com per exemple, disposar d’un quadre de comandament 

per facilitar l’accés als indicadors clau per als programes dels estudis- són els eixos de treball dels grups 

d’objectius. I d’altra banda, disposem de les comunitats de bones pràctiques (tutoria, TFM/TFGs, 

Pràcticum) que permeten compartir experiències excel·lents i coneixement sobre com resoldre punts clau 

o conflictius de l'activitat d’aquests processos. La participació en el projecte PACplagi sobre la detecció 

del plagi a Internet -un aspecte clau en el nostre context-, i el grup que vetlla per a una millor 

sostenibilitat i corresponsabilitat als estudis completen els mecanismes de millora, on participa tot el 

professorat i tot l’equip de gestió dels estudis.  

 

http://www.uoc.edu/portal/ca/estudis_arees/psicologia_ciencies_educacio/index.html
http://www.uoc.edu/portal/es/estudis_arees/psicologia_ciencies_educacio/index.html
http://www.uoc.edu/portal/en/estudis_arees/psicologia_ciencies_educacio/index.html
http://estudis.uoc.edu/ca/graus/psicologia/presentacio
http://estudios.uoc.edu/es/grados/psicologia/presentacion
http://estudis.uoc.edu/ca/graus/educacio-social/presentacio
http://estudios.uoc.edu/es/grados/educacion-social/presentacion
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/dificultats-aprenentatge-transtorns-llenguatge/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/dificultats-aprenentatge-transtorns-llenguatge/presentacio
http://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/dificultades-aprendizaje-transtornos-lenguaje/presentacion
http://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/dificultades-aprendizaje-transtornos-lenguaje/presentacion
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/educacio-tic/presentacio
http://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/educacion-tic/presentacion
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Aquests mecanismes reverteixen tant en el procés de disseny de noves titulacions com en el procés de 

recollida d’informació per tal de dissenyar propostes de millora dels resultats d'aprenentatge de les 

diferents titulacions que ja tenim.  

 

Pel que fa al suport rebut per part de la Universitat  per dur a terme el disseny i l’aprovació de les 

noves titulacions es valora molt positivament. 

 

El SGIQ implementat ha posat a disposició de les Comissions de titulacions criteris i procediments 

interns clarament definits  així com un seguit d’eines i recursos que estableixen els paràmetres per al 

disseny i aprovació de les titulacions (es destaquen per exemple les Guies de suport per a l'elaboració de 

programes formatius oficials, Plantilles de les memòries, Calendaris). 

 

Les comissions de titulació, responsables del disseny de la nova titulació compten durant tot el procés 

amb el suport de la mànager de programa, del tècnic de Gestió acadèmica i de la Comissió de Suport a 

la Titulació formada per un equip interdisciplinari intern que a través de procediments d'informació i 

consulta, vetlla per la viabilitat metodològica, operativa, econòmica i de qualitat de la nova titulació. 

 

Així mateix, l’àrea de Planificació i Qualitat proporciona  formació i suport tècnic als responsables de 

l’elaboració de les memòries de verificació durant tot el procés, i aquest és un aspecte que valorem molt 

positivament. 

 

Finalment, cada Comissió de Titulació ha tingut el suport de diferents comissions d'experts o de consells 

assessors (que inclouen representants de l'administració pública, de l'àmbit universitari, dels sectors 

professionals...) en el moment del seu disseny inicial, de tal manera que els diferents grups d'interès van 

poder manifestar la seva opinió sobre els programes.  

 

Tot i que en termes generals els grups d’interès participen del procés, s’hauria de  fomentar un nivell 

d’implicació més elevat, i reflexionar com donar continuïtat, com sistematitzar aquest procediment de 

consulta i rendiment de comptes, de tal manera que ens puguin orientar en el  futur amb tot el referent al 

funcionament, oportunitats i promoció del títol. 

 

En aquest sentit, per al curs 2014-15 s’està treballant en la configuració d’un Consell Assessor dels 

estudis format per diferents experts dels diferents àmbits que més enllà de les titulacions pugui orientar i 

fer de pont amb el món professional, amb l’objectiu de poder convocar-lo anualment i presentar els 

resultats de cada curs acadèmic i que ens permeti establir plans de millora pel següent curs. 
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Pel que fa al suport al procés de seguiment i garantia de la millora continua de les titulacions, hem 

d’assenyalar en canvi, que malgrat rebem moltes dades de cadascuna de les titulacions  semestralment i 

globals a nivell institucional, i que es fa un gran treball per part de l’Àrea de Planificació i Qualitat per 

garantir que els estudis disposin de totes aquestes dades, sovint aquestes són poc comprensibles, 

fiables (pel nombre de participants), o estan tan desagregades que és difícil fer-se una composició 

general.  

 

És per aquest motiu, que des dels estudis estem treballant en el disseny d’un “quadre de comandament 

d’avaluació de la qualitat” que seguint els criteris de l’AQU i amb treball conjunt amb l’equip d’Avaluació 

de la qualitat docent de la universitat, faciliti mecanismes que permetin regular les pràctiques dels estudis 

(saber què es fa bé i què s’ha millorar en termes quantitatius i qualitatius), que puguem explicar i 

transferir-ho a altres experiències i realitats i per tant capitalitzar el coneixement desenvolupat a altres 

ofertes formatives, i continuar investigant per ser innovadors en les nostres pràctiques docents. I sobretot 

per poder disposar d’aquesta informació de manera àgil semestralment per poder actuar de manera més 

eficaç. 
 

Pel que fa al seguiment dels plans de millora, es comparteixen amb l’equip de la titulació i es dissenya un 

pla i seguiment de la seva execució a través del Consell de Direcció (òrgan dels estudis en el que 

participen els directors de programa de les titulacions que aquí es recullen, les Managers de programa, i 

la tècnica de suport a la direcció). Aquesta planificació es concreta en els objectius anuals dels grups de 

treball dels estudis, en les comissions de titulació i en els Plans d’Objectius Personals (POP) de cada 

professor o personal de gestió. Malgrat aquesta organització, pensem que es pot millorar el seguiment 

de la implementació de les accions de millora proposades a cada titulació, per tal de disposar de més 

evidències i indicadors dels efectes o impactes dels canvis proposats. 

5. Valoració dels resultats obtinguts per les titulacions dels estudis  
 

 
La valoració dels resultats que presentem la fem en relació a la matrícula, l’oferta formativa dels estudis, 

el perfil d’ingrés dels estudiants, l’assoliment de les competències durant la titulació, la taxa de graduació 

i els mecanismes d’innovació i millora, així com les bones pràctiques identificades. 

 

Pel que fa a la matrícula, cal assenyalar que en termes generals els resultats són els esperats, excepte 

en dos casos. Per una banda, es va superar de manera extraordinària l’interès pel MU en Dificultats 

d’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge. Per l’altra, i en sentit contrari, comptàvem que el MU de 

Psicologia de la Salut i Qualitat de Vida, que vam iniciar al setembre 2012, tindria més interès per part 

dels graduats de Psicologia, atès que l’oferta formativa de tercer cicle en aquells moments era nul·la. 

Com que la matrícula semestral no superava els 20 estudiants de manera consecutiva es va acordar 

extingir el pla i treballar en una proposta formativa que atengués directament les inquietuds i necessitats 

manifestades pels nostres estudiants i graduats, i professionals experts en la temàtica. 

 

Aquest aspecte ens porta a valorar el conjunt de l’oferta formativa dels estudis. Els estudis compten 

amb dos graus molt potents des del punt de vista del seu disseny i  amb un alt nivell de satisfacció dels 

estudiants i sobretot dels graduats -el grau de Psicologia i el grau de Educació Social-; i també la 

llicenciatura en Psicopedagogia (en extinció des del setembre 2013). És a partir d’aquesta titulació que 

es els estudis sumen 20 anys d’experiència en l’ensenyament-aprenentatge en entorns virtuals i en 

recerca en aquest àmbit (e-learning), el que els permet pensar en propostes formatives que recullin 

aquesta expertesa tant de l’àmbit de coneixement com a nivell metodològic (sobre com hem d’ensenyar i 

fomentar l’aprenentatge).  
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Complementàriament, per tal de donar resposta als nostres graduats, els estudis també tenen una oferta 

formativa de postgrau que ha anat desenvolupant-se en els darrers anys, i que ha anat aglutinant 

l’expertesa generada en els estudis a partir de la recerca i aquesta experiència metodològica. 

 

En l’àmbit de l’educació, s’ofereix el MU d’Educació i TIC (pioner en el seu àmbit de coneixement), el MU 

de Dificultats d’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge, i el MU de Formació del professorat d’Educació 

Secundària i Batxillerat (conjuntament amb la UPF). 

 

En l’àmbit psicològic, s’ofereix el MU de Psicologia de la Salut i Qualitat de vida (que com hem dit, ha 

entrat en extinció), i al setembre 2014 s’ha iniciat el MU de Psicologia General Sanitària (conjuntament 

amb la UdG), màster regulat i altament demandat pels estudiants de Psicologia.  

També cal destacar els esforços que s'estan fent actualment per engegar noves propostes de postgrau 

conjuntament amb els estudis de Ciències de la Salut, com un nou MU de Neuropsicologia que està 

previst pel setembre del 2015. 

 

Per últim, destaquem que per tal de donar resposta a l’àmbit de la intervenció social, el proper curs 

s’inicia un MU d’Ocupació i mercat de treball i s’està treballant en una proposta d’intervenció en Educació 

Social. 

 

Quant al perfil d’ingrés dels nostres estudiants, és l’esperat a cada titulació i en tots els casos hi ha 

dissenyats els mecanismes o complements formatius necessaris per tal d’ajustar els nivells d’accés. 

 

Un altre aspecte central pels estudis de Psicologia i CE vinculat a la qualitat de les titulacions, és el nivell 

d’assoliment de les competències per part dels nostres estudiants i en el que hi posem especial èmfasi 

en el seu seguiment a través dels Pràcticum i els Treballs finals de Grau o Màster. 
És per aquest motiu que, a banda de les comissions de treball específiques de Pràcticum i TFM/TFGs 

per titulació, els estudis compten amb dos grups de bones pràctiques vinculats a aquests eixos, que ens 

permeten compartir criteris metodològics i d’avaluació, guies d’aprenentatge, i garantir el 

desenvolupament de les competències dels nostres estudiants. 

 

Ens sembla rellevant assenyalar també dos indicadors claus d’aquest eix: per una banda, l’alt nivell de 

satisfacció per part dels estudiants que realitzen el pràcticum i els treballs finals, i per l’altre, les 

valoracions que rebem dels tutors dels centres de pràcticum valorant molt positivament el nivell dels 

estudiants que han tutoritzat durant el semestre.   
 

Respecte a la taxa de graduació, en el cas del grau de Educació Social encara es disposa de pocs 

graduats, atès que el curs 2013-14 ha estat el primer curs complet un cop desplegat el grau. Pel que fa al 

grau de Psicologia, en termes generals es compta amb un 70% acumulat de graduats en el curs 2013. 

Tanmateix, tenim identificat un percentatge elevat d’abandonament, que si bé està dins de la mitjana 

d’un entorn virtual com el nostre, ens cal continuar treballant i avaluant accions més precises a nivell 

institucional i també per estudis que ens permetin abordar aquest aspecte de manera més àgil. En 

aquest sentit, els estudis de Psicologia i CE compten amb un grup de treball focalitzat en aquest eix. A 

més, tal i com es detalla en tots els informes de seguiment de cada titulació hi ha definides diverses 

accions per disminuir-lo especialment posant el focus en els primers semestres. Un exemples d’aquestes 

accions és el treball que està duent a terme directament en els plans de tutoria (plans d’acollida i 

orientacions en la matrícula), i amb la revisió i redefinició del reconeixement de l’experiència prèvia dels 

nostres estudiants –que pel seu perfil d’accés, és un col·lectiu que té una alta experiència professional 

en el camp de formació al que accedeix. 

 

En darrer terme, voldríem ressaltar dos aspectes que valorem molt positivament, entenent que una part 

central de l’activitat dels estudis se centra en els processos de millora i innovació en l’ensenyament-
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aprenentatge, l’ús de la tecnologia, i en la intervenció en diferents contextos: els mecanismes d’innovació 

i la identificació de bones pràctiques. 

 

En relació amb els mecanismes d’innovació i millora, com ja hem detallat, disposem d’un  grup 

impulsor integrat per professorat i equip de gestió de totes les titulacions dels estudis, i que treballa de 

manera transversal per tal de garantir un treball coordinat i alineat amb els objectius dels estudis. El 

focus està en facilitar les competències per dissenyar recursos d’aprenentatge que permetin el 

desenvolupament de les competències de cada titulació; la introducció de recursos tecnològics que 

facilitin el seguiment, orientació i acompanyament de l’estudiant; la millora del procés de feedback a 

través de diferents canals –vídeo i àudio-; seminaris o jornades que ens permetin compartir aquestes 

experiències – cafès d’innovació que ens permeten discutir i avançar en l’estratègia que un professor ha 

iniciat-; i sobretot, l’impuls constant, i coordinat amb l’eLearn Center, per participar en projectes 

d’innovació.   

En aquest marc, s’està també duent a terme també un treball específic sobre activitats autèntiques (grup 

ISA), que permetrà establir mecanismes de millora per connectar de forma més evident les activitats 

d'aprenentatge proposades amb el món professional.  

 

Aquest treball transversal, ens permet identificar “bones pràctiques” que per suposat necessiten de 

constant discussió i per això disposem de tres comunitats de bones pràctiques en el marc dels estudis: el 

grup de Tutoria, de Pràctiques, i de TFG/TFMs.   

 

També destaquen les jornades anuals que es realitzen en les diferents titulacions amb l’objectiu 

d’aglutinar professionals, professors, consultors i tutors, estudiants, i que compten amb ponents de 

reconegut prestigi en l’àmbit de coneixement. 

 

Les col·leccions editorials dels estudis també són un element a destacar aquí, per tal de connectar 

l’àmbit acadèmic i professional, adreçades a tota la comunitat educativa.  Dins de la col·lecció Manuales 

n’hi ha una d'específica d'Educació Social, així com una col·lecció en castellà anomenada Laboratorio de 

Educación Social. Ambdues han venut entre 2013 i 2014 més de 6.000 exemplars. De l'àrea general 

d'Educació, hi ha la col·lecció Dossiers Did@c-Tics així com la Col·lecció Educació Escolar. La difusió 

del coneixement en el marc dels estudis també es realitza a  través d’una revista científica indexada en 

e-learning en l’àmbit universitari -RUSC- amb un alt nivell de participació internacional. Aquesta revista 

està indexada en les bases de dades i directoris de referència. 
. 

En darrer terme, també cal assenyalar el treball unànime en els TFMs, per connectar l’estudiant amb les 

diferents línies de recerca impulsades des dels estudis. Aquest treball ja s’inicia en els graus, però es 

concreta en els MU, i per tant, també facilita que l’estudiant pugui implicar-se, en el cas que l’interessi, en 

projectes de recerca i continuar amb la línia de doctorat. 
 

http://journals.uoc.edu/index.php/rusc/


 

6. Pla de millora 
 
 

Accions de millora a per titulació, estudis i universitat 
 

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 

Abandonament 
en els graus 

Alt índex 
d’abandonament 

UOC-Grau 
Psicologia 
Grau 
Educació 
Social 

Reduir la taxa 
d’abandonament 
 

Identificar accions que des 
dels graus es poden iniciar 
per evitar l’abandonament 
(per exemple, 
acompanyament previ i 
adequació de la proposta 
de TFG en el cas 
d’Educació Social) 

 

2014-2015 
Taxa 
d’abandonament 

DP/MP i PRA 
Grau 
Psicologia 
Grau Educació 
Social 

No 

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

Diverses: dades 
per prendre 

decisions en la 
direcció de la 

titulació 

Totes les 
titulacions/ 
UOC 

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

 

Quadre de comandament 
que integri tota la 
informació 

2014-2016 

Quadre de 
comandament i 
concreció 
d’accions 

DE, DP i MP No 

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

Demanda de 
centre de 
pràctiques 
Manca de 
professorat en 
alguns àmbits de 
coneixement 
Impacte en altres 
contextos 

Totes les 
titulacions/ 
UOC 

Millorar el coneixement 
reconeixement i connexió 
amb el món professional 

Creació d’un Consell 
Assessor dels estudis 
 
Organització i participació 
en actes que permetin 
aquesta connexió 

2014-2015 

Consell Assessor 

 
Nombre d’actes 

 

DP/MP i PRA 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 

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

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

Totes les 
titulacions/ 
UOC 

Fer un seguiment més 
ajustat de les accions de 
millora proposades a 
cada informe de 
seguiment de totes les 
titulacions 
 
Compartir amb tota la 
comunitat les accions que 
s’estan realitzant i fer-los 
més partíceps del procés 

Publicació 
 
Reunions de seguiment de 
les accions de millora 

2014-2015 

Publicació 
 
Reunions de 
seguiment de les 
accions de 
millora 

Consell de 
direcció 

No 

 
  



 

7. Annexos 
 

Taula 1. Professorat dels estudis 

NOM COGNOMS Dr CATEGORIA AVAL. 
POSITIVA 
AGÈNCIA 

ACREDITACIÓ 
RECERCA 

ACREDITACIÓ 
RECERCA 
AVANÇADA 

TOTAL 
TRAMS 
RECERCA 

TRAM 
I 

TRAM 
II 

TOTAL 
TRAMS 
DOCENTS 

TRAM I TRAM II TRAM III 

Llorenç ANDREU 
BARRACHINA 

SI AGREGAT SI SI  1 2006-
2011  1 2008/2009-

2012/2013   

Manuel ARMAYONES 
RUIZ 

SI AGREGAT SI  

 

 

1 2003-
2010 

 

1 2005/06-
2009/10 

  

Toni BADIA 
GARGANTÉ 

SI AGREGAT SI   

0   

2 1999/00-
2003/04 

2004/05-
2008/09 

 

Elena BARBERÀ 
GREGORI 

SI AGREGAT SI SI SI 2 1998-
2003 

2004-
2009 

3 1995/96- 
1999/00 

2000/01-
2004/05 

2005/06-
2009/10 

Guillem BAUTISTA 
PÉREZ 

SI AGREGAT SI SI  

0   

2 1998/99-
2003/04 

2004/05-
2008/09 

 

Mercè BOIXADÓS 
ANGLÈS 

SI AGREGAT SI SI  

2 1995-
2004 

2005-
2010 

2 2005/06-
2009/10 

2000/01-
2004/05 

 

Eva BRETONES 
PEREGRINA 

SI PROFESSOR    

0   

1  

2009/10-
2013/14 

  

Nati CABRERA 
LANZO 

SI PROFESSOR SI   

0   

0    

Josep M. DUART 
MONTOLIU 

SI AGREGAT SI SI SI 2 1997-
2002 

2003-
2011 

2 2005/06-
2009/10 

1999/00-
2004/05 

 

Anna ESPASA ROCA SI AGREGAT SI SI  

1 2004-
2010 

 

2 2002/03-
2006/07 

2007/08-
2011/12 

 

Sergi FÀBREGUES 
FEIJOÓ 

0 AJUDANT    

0   

0    

Anna GÁLVEZ MOZO SI AGREGAT SI   

1 1997-
2006 

 

2 1995/96-
2003/04 

2004/05-
2008/09 

 

Iolanda GARCIA 
GONZÁLEZ 

SI PROFESSOR SI SI  

1 2001-
2006 

 

0    

Beni GÓMEZ 
ZUÑIGA 

SI AGREGAT SI   

2 1995-
2006 

2007-
2012 

2 2005/06-
2009/10 

1999/00-
2004/05 

 

Lourdes GUÀRDIA 
ORTIZ 

SI AGREGAT SI   

0   

1 2004/05-
2008/09 

  

Teresa GUASCH 
PASCUAL 

SI AGREGAT SI SI  

1 2005-
2010 

 

2 2005/06-
2009/10 

2000/01-
2004/05 

 

Noemí GUILLAMÓN 
CANO 

SI AGREGAT SI   

2 1999-
2007 

2008-
2013 

1 2005/06-
2009/10 

  

Eulàlia HERNÀNDEZ 
ENCUENTRA 

SI AGREGAT SI   

1 1995-
2006 

2007-
2013 

2 2005/06-
2009/10 

2000/01-
2004/05 

 

Fanny LICHTENSTEIN 
TIVIRO 

No AJUDANT    

0   

0    

Daniel LÓPEZ GÓMEZ SI AGREGAT SI SI  

1 2004-
2009 

 

0    

Marcelo 
Fabian 

MAINA SI AGREGAT SI   

0   

1 2007/08-
2011/12 

  

Rosa Mª MAYORDOMO 
SAIZ 

SI PROFESSOR    

0   

1 1998/99 - 
2010/11 

  

Julio MENESES 
NARANJO 

 

AJUDANT    

0   

1 2006/07 - 
2010/11 

  

Josep M. MOMIMÓ DE 
LA IGLESIA 

SI AGREGAT SI   

0   

3 1995/96-
1999/00 

2000/01-
2004/05 

2005/06-
2009/10 

Segundo MOYANO 
MANGAS 

SI PROFESSOR    

0   

1  

2009/10-
2013/14 

  

Elena MUÑOZ SI AGREGAT SI   

0   

1 2006/07 - 
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MARRÓN 2010/11 

Rubén NIETO LUNA SI AGREGAT SI SI  

1 2004-
2009 

 

1 2007/08-
2011/12 

  

Asunción PIE BALAGUER SI PROFESSOR SI SI  

0   

0    

Jordi PLANELLA 
RIBERA 

SI CATEDRÀTIC SI SI SI 2 1998-
2004 

2005-
2010 

2 2005/06-
2009/10 

2000/01-
2004/05 

 

Modesta POUSADA 
FERNÁNDEZ 

SI AGREGAT SI SI  

1 2004-
2011 

 

2 2005/06-
2009/10 

2000/01-
2004/05 

 

Diego REDOLAR 
RIPOLL 

SI AGREGAT SI SI  

1 2002-
2008 

 

2 1999/00-
2008/09 

2009/10-
2013/14 

 

Israel RODRÍGUEZ 
GIRALT 

SI PROFESSOR    

0   

2 2001/02-
2005/06 

2006/07 
- 
2010/11 

 

Francisco 
Antonio 

SÁNCHEZ 
ALONSO 

0 AJUDANT    

0   

0    

Albert SANGRÀ 
MORER 

SI AGREGAT SI SI  

1 2003-
2008 

 

1 1991/92-
2007/08 

  

Elsa SANTAMARIA 
LÓPEZ 

SI PROFESSOR SI   

0   

0    

Carles SIGALÉS 
CONDE 

SI AGREGAT SI   

0   

2 1996/97-
2000/01 

2001/02-
2006/07 

 

Jordi SOLÉ BLANCH SI PROFESSOR SI SI  

0   

1 2009/10-
2013/14 

  

Beatriz SORA MIANA SI AGREGAT SI SI  

1 2004-
2009 

 

1 2009/10-
2013/14 

  

Montserrat VALL-
LLOVERA 
LLOVET 

SI AGREGAT    

0   

2 2000/01 - 
2008/09 

  

Josep VIVAS ELIAS SI AGREGAT SI   

0   

1 2000/01-
2004/05 

2005/06-
2009/10 

 

* 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 
fins el juliol 2014. 

     

 

 

Taula 2. Personal docent col·laborador 

TITULACIÓ CONSULTORS TUTORS 

Grau de Psicologia 239 50 

Grau d’Educació Social 92 17 

Màster universitari d’Educació i TIC (e-learning) 35 5 

Màster universitari de Dificultats de l’aprenentatge i trastorns del llenguatge 52 8 

TOTAL ESTUDIS 418 80 

 


