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1. Dades identificadores  

Actualment, els Estudis de Ciències de la Salut disposen de tres programes oficials i 

d’un quart programa oficial (màster universitari de Telemedicina) que està en procés 

d’extinció. des del curs016-2017: 

Denominació 
Codi 
RUCT 

ECTS 
Curs 

d’implantació 
Modificació Acreditació 

Direcció  
del programa 

Màster universitari de 
Nutrició i Salut 

4312551 60 2010-2011 13/02/2012 15/12/2016 
Alicia Aguilar 
Martínez 

Màster universitari de 
Treball Social Sanitari 

4313846 60 2010-2011 -- 12/07/2017 
F. Xavier 
Medina Luque 

Màster universitari de 
Neuropsicologia 

4315554 60 2015-2016 07/10/2016 - 
Elena Muñoz 
Marrón 

 

Els Estudis també disposen de la Càtedra UNESCO d’Alimentació, Cultura i 

Desenvolupament com a plataforma de docència i recerca, la qual ofereix un marc idoni 

per a implantar la recerca i l’ensenyament en relació amb l’alimentació i la nutrició. 

 

http://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=9914
http://www.uoc.edu/portal/ca/universitat/catedres/catedra-unesco-alimentacio-cultura-desenvolupament/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/universitat/catedres/catedra-unesco-alimentacio-cultura-desenvolupament/index.html
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2. Elaboració de l’informe  

L’informe de seguiment de centre dels Estudis de Ciències de la Salut ha estat elaborat 

per la direcció dels Estudis, Dra. Pilar Garcia Lorda, amb el suport de: 

- Dra. Alicia Aguilar (sotsdirectora dels Estudis i directora del programa de Nutrició 

i Salut) 

- Dra. Elena Muñoz (directora del programa de Neuropsicologia) 

- Dr. F. Xavier Medina (director del programa de Treball Social Sanitari) 

- Patricia Noguera (tècnica de Suport a la Direcció dels Estudis de Ciències de la 

Salut) 

- Teresa Fonoll (mànager de programa de Ciències de la Salut) 

 

Aquest informe s’ha redactat a partir dels informes de seguiment de titulació, el 

contingut dels quals ha estat elaborat per les comissions de titulació corresponents 

seguint el procediment següent: 

1. Recollida de la informació que és objecte de valoració en l’elaboració dels 

informes per l’Àrea de Planificació i Qualitat. 

2. Elaboració de la versió inicial de l’informe pel director de programa. 

3. Reunió de la Comissió de Titulació per a posar en comú aquesta primera versió. 

4. Revisió i tancament de l’informe, tenint en compte les aportacions realitzades en 

el si de la Comissió de Titulació. 

5. Enviament de l’informe a l’Àrea de Planificació i Qualitat. 

 

Una vegada s’han elaborat els informes de seguiment de titulació, s’ha seguit el procés 

següent: 

6. Els informes s’han valorat en el si de la reunió entre la direcció dels Estudis, els 

tres directors de programa, la tècnica de Suport a la Direcció dels Estudis, la 

mànager de programa dels Estudis i la persona referent de l’Àrea de Planificació 

i Qualitat, per a començar a treballar en l’elaboració prèvia de l’informe de 

seguiment de centre (ISC). 

7. Un cop enllestida la primera versió de l’ISC, s’ha tramès a la persona referent de 

l’Àrea de Planificació i Qualitat. 

8. Des dels Estudis s’han fet les esmenes pertinents a partir del retorn fet per 

l’Àrea de Planificació i Qualitat. 

9. Finalment, un cop acabat l’informe, s’ha revisat i ha quedat validat i aprovat amb 

data 5 de desembre de 2017. 

 

Durant el curs 2016-2017 es consoliden els dos rols de gestió docent dels Estudis: la 

tècnica de Suport a la Direcció dels Estudis i la mànager de programa; d’aquesta 

manera, l’informe d’enguany s’ha pogut elaborar conjuntament des del començament 

amb aquestes dues figures de gestió acadèmica.  
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3. Seguiment de les millores 
requerides en l’informe 
d’avaluació externa 

Durant els anys 2016 i 2017, s’han dut a terme dos processos d’acreditació en el si dels 

Estudis de Ciències de la Salut: el del màster universitari de Nutrició i Salut i el del 

màster universitari de Treball Social Sanitari. En aquest sentit, els Estudis i les 

comissions de titulació corresponents han treballat tots dos informes d’acreditació de 

titulació emesos per la Comissió d’Avaluació Externa per tal de desenvolupar i implantar 

els plans de millora. Pel que fa al màster universitari de Neuropsicologia, un cop s’ha 

desplegat totalment segons l’aprovació del Modifica, es treballa per a aconseguir-ne 

l’acreditació. Tot seguit, es detallen les millores requerides en els dos informes 

d’avaluació externa, que s’han treballat en l’àmbit dels programes i les assignatures i 

també en l’àmbit del centre, amb la col·laboració d’altres operatius de la UOC i amb el 

professorat col·laborador i els tutors: 

 

Procés Tipus 
Data de 

l’informe 
extern 

Màster 
universitari 

Descripció original de l’informe 
final d’avaluació externa 

Estat 

Acreditació Millora obligatòria 20160905 Nutrició i Salut  

Asegurar el perfil de entrada en el 
máster con el fin de abordar unos 
estudios de especialización de 
Nutrición y Dietética. 

En curs. Modifica 
presentat el 31/10 en 
què consta com a 
requisit necessari. 

Acreditació Millora obligatòria 20160905 Nutrició i Salut 

El plan de estudios del máster se 
parece mucho al de un grado de 
Nutrición Humana y Dietética; en 
consecuencia, se deben garantizar 
los contenidos avanzados del 
máster y diferenciados del grado. 

Modifica presentat el 
31/10 en què es 
canvia el pla 
d’estudis. 

Acreditació Millora obligatòria 20160905 Nutrició i Salut 

Incluir en el perfil de acceso los 
grados de Ciencia y Tecnología de 
Alimentos, y de Nutrición y 
Dietética. 

Incorporat. 
http://estudis.uoc.ed
u/ca/masters-
universitaris/nutricio-
salut/requisits-acces-
titulacio-
convalidacions 

Acreditació Millora obligatòria 20160905 Nutrició i Salut 

Por lo que se refiere a los TFM, la 
mayor parte de estos están 
basados en búsquedas 
bibliográficas, en cuya realización 
los alumnos no tienen contacto 
con profesionales del área. Sería 
bueno que se aumentase el 
número de TFM más prácticos. 

En curs. S’incentiva 
la realització de 
treballs pràctics. 
S’ha treballat la 
visibilitat d’aquests 
treballs a la 
Biblioteca. 
Actualment, el 43% 
dels treballs d’accés 
obert són de caràcter 
pràctic i disposen de 
l’etiqueta que 
n’indica la modalitat 
per a facilitar-ne la 
localització. 
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Procés Tipus 
Data de 

l’informe 
extern 

Màster 
universitari 

Descripció original de l’informe 
final d’avaluació externa 

Estat 

Acreditació Millora obligatòria 20160905 Nutrició i Salut 

La especialización de Nutrición 
Clínica necesita una docencia 
presencial superior a la de los 6 
créditos actuales del Prácticum. 

Modifica presentat el 
31/10 en què es 
canvia el pla 
d’estudis i es 
proposa l’eliminació 
de l’especialitat de 
Nutrició clínica. 

Acreditació 
Millora 
obligatòria 

20170216 
Treball 
Social 
Sanitari  

Se recomienda mejorar la 
información pública. 

Ja es disposa de tota 
la informació en els 
dos idiomes.  

Acreditació Recomanacions 20170216 
Treball 
Social 
Sanitari  

Se recomienda detallar, en los 
planes docentes, los porcentajes 
de las diferentes actividades que 
se realizan, así como los de 
participación en los debates. 

Aquesta informació 
ja s’ha inclòs en tots 
els plans docents. 

Acreditació Recomanacions 20170216 
Treball 
Social 
Sanitari  

Se recomienda que, desde el 
primer momento, sea accesible (en 
abierto) la información relativa a la 
titulación, normativa del TFM, 
prácticas, centros de prácticas, 
sistema de asignación de plazas y 
planes docentes (con la 
información detallada). 

En curs. Es donarà 
la resposta en els 
pròxims informes de 
seguiment. 
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4. Valoració de l’assoliment  
dels estàndards de seguiment 

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

El disseny de la titulació (perfil de competències i estructura del currículum) 

està actualitzat segons els requisits de la disciplina i respon al nivell formatiu 

requerit en el MECES. 

 

Titulació Valoració de l’estàndard 

Màster universitari de Nutrició i Salut S’assoleix 

Màster universitari de Treball Social Sanitari S’assoleix 

Màster universitari de Neuropsicologia En progrés vers l’excel·lència 

Valoració global dels Estudis S’assoleix 

 

 
1.3. Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat per a la titulació i el 

seu nombre és coherent amb el nombre de places ofertes.  

 

Durant aquest curs 2016-2017 s’han redefinit correctament les vies i els requisits 

d’accés de les tres titulacions des del vessant acadèmic dels Estudis; això ha comportat 

poder establir els criteris adequats per a l’accés i l’admissió de nous estudiants. Un cop 

concretats aquests perfils, s’han fet arribar al departament de Serveis d’Incorporació de 

la UOC per tal que estableixin els mecanismes adequats tant de suport i orientació 

previs a la matriculació, com d’orientació dels estudiants de nou accés per mitjà del 

tutor. D’aquesta manera, el perfil d’ingrés dels estudiants de nova matrícula correspon 

al perfil que s’espera per a cadascun dels programes:  

 Pel que fa al màster universitari de Nutrició i Salut, s’ha reduït el nombre 

d’estudiants procedents de titulacions no afins (Ciències Socials), que ha passat 

del 16% al 8%, fruit de l’eliminació en la informació pública de la recomanació 

d’accés a titulacions no afins al programa, com, per exemple, Pedagogia o 

Educació Social. Per a veure els requisits d’accés a la titulació: 

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

titulacio-convalidacions 
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 En el cas del màster universitari de Neuropsicologia, i amb el Modifica aprovat 

(2016), s’estableix que únicament els titulats en Psicologia o Medicina poden 

accedir al programa, i s’eliminen els complements formatius que havien de 

cursar els estudiants amb altres titulacions. Abans de l’aplicació dels canvis que 

són fruit de l’aprovació del Modifica, només el 15% d’estudiants provenia d’altres 

titulacions diferents de les d’accés actual; el 3% són metges i la resta són 

psicòlegs: 82%. Per a veure els requisits d’accés a la titulació: 

http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/neuropsicologia/requisits-acces-

titulacio-convalidacions 

L’evolució en la matrícula i en el perfil d’accés, juntament amb la implantació 

completa dels canvis establerts en la memòria de modificació del programa, 

permet veure un progrés vers l’excel·lència en aquest apartat. La satisfacció dels 

estudiants pel que fa al programa (millora de 8,8 punts respecte a l’any passat), 

amb valoracions molt positives del pla d’estudis (82,7% de satisfacció) i de la 

seva aplicació (85,5% de satisfacció), ratifica aquesta tendència. 

 Finalment, en el màster universitari de Treball Social Sanitari també s’ha 

treballat el perfil d’ingrés seguint les mateixes pautes d’edicions anteriors. El 

perfil d’ingrés majoritari d’accés és el dels estudiants que provenen de titulacions 

de l’àmbit del treball social, i cada vegada és més reduït, per l’eliminació 

d’aquesta titulació en les recomanacions d’accés, el dels estudiants procedents 

de l’àrea d’educació social (2,5%). Per a veure els requisits d’accés a la titulació: 

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

acces-titulacio-convalidacions 

 

1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats  

 

Els Estudis de Ciències de la Salut disposen de mecanismes de coordinació docent 

adequats tant en l’àmbit presencial com en l’àmbit dels suports virtuals. Pel que fa al 

suport virtual, cal esmentar la Sala Virtual del Campus (gestió acadèmica), el web intern 

dels Estudis (gestió acadèmica i carrera professional del professorat) i la llista de correu 

(comunicacions generals), a més d’altres canals de comunicació asíncrona i immediata 

que permeten facilitar la fluïdesa en la coordinació. La coordinació entre els professors 

col·laboradors de les assignatures i també la dels professors responsables es considera 

suficient i adequada, amb valors de satisfacció de 4,4 sobre 5 en l’enquesta del curs 

acadèmic 2016-2017. Pel que fa als mecanismes relacionats amb la presencialitat, cal 

esmentar els següents:  

 Reunions dels Estudis de Ciències de Salut, en les quals es reuneix tot l’equip, 

docents i gestió acadèmica, que són convocats mensualment, i es comparteix 

informació que implica tant el centre com els programes.  

http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/neuropsicologia/requisits-acces-titulacio-convalidacions
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/neuropsicologia/requisits-acces-titulacio-convalidacions
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/treball-social-sanitari/requisits-acces-titulacio-convalidacions
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/treball-social-sanitari/requisits-acces-titulacio-convalidacions
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 Periòdicament, les comissions de titulació també es reuneixen per tractar més 

específicament de les qüestions pròpies dels programes i, d’una manera més 

concreta, per fer el seguiment de la implantació dels plans de millora.  

 Tanmateix, cada programa, per la seva banda, a més fa reunions periòdiques 

entre els professors implicats en el programa i l’equip de professors 

col·laboradors i tutors, i d’altra banda disposa de sales virtuals per a poder-se 

comunicar entre ells en qualsevol moment, i també com a mitjà per a compartir 

informació interessant per a l’acció docent. 

 Semestralment, tot l’equip dels Estudis es reuneix en format Tancada de Balanç 

del semestre o del curs acadèmic (qualitat de l’acció docent, innovació docent, 

bones pràctiques…), i també per definir la implantació del Pla estratègic dels 

Estudis i fer el seguiment de l’evolució que té. 

 Anualment, s’organitza la Jornada de Docents Col·laboradors i Tutors dels 

Estudis de Ciències de la Salut, en què es treballen aspectes de qualitat de 

l’acció docent, d’innovació docent, de bones pràctiques… Enguany, a l’hora de 

donar a conèixer també el centre acadèmic i de recerca eHealth Center de la 

UOC i les seves línies de treball, l’eLearn Center de la UOC ha impartit una 

formació sobre el disseny d’assignatures basades en reptes. 

Estàndard 2: Pertinència de la informació 

pública 

La institució informa de manera adequada tots els grups d’interès sobre les 

característiques del programa i sobre els processos de gestió que en 

garanteixen la qualitat. 

 

Titulació Valoració de l’estàndard 

Màster universitari de Nutrició i Salut S’assoleix 

Màster universitari de Treball Social Sanitari S’assoleix 

Màster universitari de Neuropsicologia S’assoleix 

Valoració global dels Estudis S’assoleix 

 

 
2.1. La institució publica informació veraç, completa, actualitzada i accessible 

sobre les característiques de la titulació i el seu desenvolupament operatiu. 
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Des del portal UOC (espai Estudia a la UOC) es pot accedir a la informació relativa a 

cada titulació: MU de Nutrició i Salut, MU de Neuropsicologia i MU de Treball Social 

Sanitari. Aquesta informació conté una estructura ordenada i el pla d’estudis com a eix 

central de la informació del programa. Tot el contingut és revisat i actualitzat 

regularment abans del començament de cada semestre per la direcció de programa 

amb el suport de l’equip de gestió. Entre el 72,8% i el 81,3% dels estudiants 

d’incorporació a màsters universitaris dels Estudis de Ciències de la Salut està satisfet 

amb els mecanismes d’informació, i entre el 68,8% i el 75,8% dels estudiants d’aquests 

tres màsters universitaris està satisfet amb el procés de matriculació. Tot i així, els 

Estudis de Ciències de la Salut disposen d’un web propi amb tota la informació 

rellevant, tant dels programes acadèmics, com del cos de docents, les activitats, les 

línies de recerca i les publicacions científiques. 

Les assignatures Treball final de màster (TFM) i Pràctiques també ofereixen tota 

aquesta informació. A més a més, en el cas del TFM, s’hi inclou informació sobre les 

línies temàtiques; i pel que fa a les Pràctiques, si s’accedeix a la Secretaria del Campus 

Virtual, s’hi pot trobar informació ampliada sobre les modalitats, l’oferta semestral i el 

procés de sol·licitud dels centres externs. Amb l’objectiu de fer més àgil l’oferta de 

pràctiques i que les empreses s’ofereixin com a centres de pràctiques per als 

estudiants, es preveu la posada en marxa d’una nova eina que permetrà la gestió de les 

sol·licituds i les ofertes de pràctiques d’una manera més àgil, i l’accés directe a les 

empreses que acullen estudiants. En el cas de les pràctiques, com a novetat es disposa 

d’una nova eina per a la gestió de convenis i ofertes de pràctiques, Xperience, que ha 

de portar a una gestió més àgil del procés i també a la possibilitat que sigui el mateix 

centre el que publiqui les ofertes i faci el seguiment del conveni. Aquest any s’ha posat 

en marxa l’eina i s’ha necessitat un període d’adaptació dels usuaris, i això no ha 

permès desenvolupar-ne tot el potencial. 

En el cas del MU de Neuropsicologia, durant aquest curs s’ha elaborat la guia de 

Pràcticum per als estudiants i per als tutors de centres externs. Aquesta guia ha reduït 

el nombre de dubtes de tots els implicats en les pràctiques i està disponible al web del 

màster 

(http://cv.uoc.edu/estudiant/_resources/docs/secretaria/tramits/practiques/neuropsicolog

ia/Guia_practiques_neuropsicologia_ES.pdf).  

 

2.2. La institució publica informació sobre els resultats acadèmics i de 

satisfacció. 

 

La Universitat disposa d’un portal de Qualitat, organitzat en quatre apartats: Política de 

qualitat, Qualitat de les titulacions, Indicadors de rendiment i satisfacció i Personal 

acadèmic. A l’espai Indicadors de rendiment i satisfacció es poden consultar els 

resultats agregats de la Universitat i la seva evolució, i a l’espai Qualitat de les 

titulacions hi ha els documents vinculats al cicle de vida de cada titulació, incloent-hi els 

informes de seguiment i els informes que han emès les agències de qualitat en 

http://estudios.uoc.edu/es/estudia-en-la-uoc
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/nutricio-salut/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/neuropsicologia/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/treball-social-sanitari/presentacio
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/treball-social-sanitari/presentacio
https://www.uoc.edu/portal/es/estudis_arees/ciencies-salut/presentacio/index.html
http://cv.uoc.edu/estudiant/_resources/docs/secretaria/tramits/practiques/neuropsicologia/Guia_practiques_neuropsicologia_ES.pdf
http://cv.uoc.edu/estudiant/_resources/docs/secretaria/tramits/practiques/neuropsicologia/Guia_practiques_neuropsicologia_ES.pdf
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/politica-qualitat/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/politica-qualitat/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/politica-qualitat/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/qualitat-titulacions/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/resultats/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/personal-academic/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/personal-academic/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/qualitat-titulacions/avaluacio-titulacions/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/qualitat-titulacions/avaluacio-titulacions/index.html
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cadascun dels processos. Els informes de seguiment publicats inclouen els resultats 

acadèmics i de satisfacció de cadascuna de les titulacions. Tanmateix, els Estudis fan la 

difusió dels indicadors per mitjà de les comissions d’estudis, i els estudiants poden 

ampliar la informació relativa a la seva titulació i, en concret, a les assignatures que han 

cursat. També es fa la difusió dels indicadors a tots els professors col·laboradors per 

mitjà de les sales virtuals dels programes, i la informació de cada assignatura es 

treballa de manera personal entre l’equip docent implicat. Com a novetat, a més a més 

dels currículums dels professors, durant aquest curs s’ha afegit un nou apartat al web 

dels Estudis, amb les dades acadèmiques agregades del professorat dels Estudis. Per 

tant, continuem la línia de revisió i millora constant dels continguts del web dels Estudis, 

per tal que es facin més visibles i siguin informatius i més atractius per a l’usuari.  

2.3. La institució publica l’SGIQ en què s’emmarca la titulació i els resultats del 

seguiment i l’acreditació de la titulació. 

 

La Universitat publica i difon la seva política de qualitat al portal des de l’espai de 

Qualitat. El Manual del sistema de garantia interna de qualitat (MSGIQ), aprovat el 17 

de juny de 2009 pel Consell de Govern de la Universitat, està publicat en català, 

castellà i anglès i se’n fa difusió a tots els grups d’interès. El Consell de Direcció va 

aprovar el 4 de desembre de 2017 una nova versió del Manual de l’SGIQ. Tot i que la 

informació en relació amb el sistema de qualitat i la resta d’apartats de l’espai de 

Qualitat que la Universitat publica és veraç, completa i actualitzada, està sotmesa a un 

procés de millora constant per a adequar-se a les necessitats i les expectatives de tots 

els grups d’interès. 

Estàndard 3: Eficàcia del sistema de 

garantia interna de la qualitat 

La institució disposa d’un sistema de garantia interna de la qualitat formalment 

establert i implementat que assegura, de manera eficient, la qualitat i la millora 

contínua de la titulació. 

 

Titulació Valoració de l’estàndard 

Màster universitari de Nutrició i Salut S’assoleix 

Màster universitari de Treball Social Sanitari S’assoleix 

Màster universitari de Neuropsicologia S’assoleix 

Valoració global dels Estudis S’assoleix 

 

 

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
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3.1. L’SGIQ implementat té processos que garanteixen el disseny, l’aprovació, el 

seguiment i l’acreditació de les titulacions. 

 

Des dels Estudis es valora com a adequat el procés i el suport que s’ha rebut en el 

disseny, l’aprovació i el seguiment de les noves titulacions, i també el suport més 

específic que hi ha hagut durant els processos d’acreditació del MU de Treball Social 

Sanitari i durant el procés del Modifica del MU de Nutrició i Salut. Internament, la 

informació disponible es revisa semestralment en les reunions periòdiques tant de les 

comissions de cada titulació (vegeu l’apartat 1.4) com en l’àmbit dels Estudis per a fer el 

seguiment i la implantació de les millores que es requereixen. Aquesta informació i les 

propostes de seguiment també es comparteixen a les reunions semestrals dels Estudis, 

per a tenir una visió de conjunt del funcionament i de les propostes d’actuació. 

 

3.2. L’SGIQ implementat garanteix la recollida d’informació i dels resultats 

rellevants per a la gestió eficient de les titulacions, en especial els resultats 

acadèmics i la satisfacció dels grups d’interès. 
 

Les direccions de programa i els professors responsables d’assignatura poden conèixer 

els resultats de la titulació i de les assignatures al final del semestre i al final de cada 

curs per mitjà de diverses fonts d’informació. Els resultats acadèmics i de satisfacció es 

poden consultar amb el DAU, que recull de manera centralitzada tots aquests resultats. 

Les dades es poden comparar amb períodes anteriors i se’n pot veure l’evolució amb 

taules i gràfics. Les dades es presenten agregades per programes, per assignatures i 

per aules.  

A més, per mitjà del registre d’avaluació contínua (RAC), el professorat pot consultar els 

resultats dels estudiants en les proves d’avaluació contínua i veure’n l’evolució per a 

valorar l’assoliment dels resultats d’aprenentatge. Aquesta informació permet portar a 

terme accions durant el semestre per a reforçar i millorar el rendiment dels estudiants. 

La Universitat disposa, tal com estableix el Manual de l’SGIQ, d’un procés per a la 

recollida de la percepció dels grups d’interès. Per a cadascuna de les enquestes 

s’elaboren diversos informes que es posen a disposició dels responsables acadèmics 

(direcció de programa i professors responsables d’assignatura), amb l’objectiu de 

facilitar la presa de decisions per a la millora de la qualitat de les assignatures i de les 

titulacions.  

Dins dels Estudis de Ciències de la Salut, els resultats extrets cada semestre es 

comparteixen i es debaten en reunions de les comissions de titulació i dels mateixos 

Estudis, per tal de poder ajustar els resultats als plans de millora, i també per a poder 

treballar amb vista a l’excel·lència de cadascuna de les titulacions.  
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3.3. L’SGIQ implementat es revisa periòdicament i genera un pla de millora que 

s’utilitza per a la seva millora contínua. 

 

Des de la implantació de l’SGIQ, la Universitat ha dut a terme el seguiment i la revisió 

dels processos establerts, i hi ha incorporat els canvis i les millores que es deriven del 

fet de revisar-los de manera contínua. Durant el curs 2014-2015, d’acord amb els 

procediments establerts per les agències de qualitat, es van crear dos nous processos, 

el procés d’extinció i el procés d’acreditació, que es van incorporar a l’SGIQ. Durant el 

curs 2016-2017 s’ha fet la revisió i la millora del Manual del sistema de garantia interna 

de qualitat (MSGIQ) amb la participació d’un equip de treball interdisciplinari 

(professorat, gestió dels estudis, estratègia de la UOC, operacions, Planificació i 

Qualitat i un expert extern), que va fer una anàlisi dels processos existents i de 

l’adequació a les noves necessitats de les titulacions. 

A partir d’aquesta anàlisi inicial, s’ha elaborat el nou mapa de processos, en el qual 

també se n’han incorporat de nous. S’ha definit cadascun dels processos de manera 

documentada amb la descripció dels elements principals: missió, propietari, 

responsables, entrades i sortides, diagrames de flux, indicadors... El projecte 

d’actualització i desplegament del nou manual va acompanyat d’un quadre de 

comandament amb l’objectiu de monitorar els resultats clau i de procés per a poder 

identificar les millores que es considerin pertinents de manera periòdica i sistemàtica. El 

Consell de Direcció de la Universitat ha aprovat en data 4 de desembre de 2017 aquest 

nou Manual de l’SGIQ. 

Estàndard 4: Adequació del professorat  

al programa formatiu 

El professorat que imparteix docència a les titulacions del centre és suficient i 

adequat, d’acord amb les característiques de les titulacions i el nombre 

d’estudiants. 

 

Titulació Valoració de l’estàndard 

Màster universitari de Nutrició i Salut S’assoleix 

Màster universitari de Treball Social Sanitari S’assoleix 

Màster universitari de Neuropsicologia S’assoleix 

Valoració global dels Estudis S’assoleix 

 

 

http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/documentacio/Manual_SGIQ__v.1_CA_Portal_20180417.pdf
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4.1. El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica 

exigits per les titulacions del centre i té una experiència docent, investigadora i, si 

escau, professional suficient i valorada. 

 

Els Estudis de Ciències de la Salut tenen un total de 17 professors propis, el 94% dels 

quals ha assolit el grau de doctor. La qualificació acadèmica i l’experiència docent, 

investigadora i professional dels professors propis vinculats als Estudis de Ciències de 

la Salut es considera adequada. En aquests moments, el 71% disposa d’acreditació i 

s’acumulen 11 trams de recerca i 8 de docència. Per tal de garantir el desplegament 

adequat de les titulacions i desenvolupar l’acció docent, es disposa d’un total de 100 

professors col·laboradors responsables de l’atenció docent de les assignatures dels tres 

programes oficials dels Estudis (sense comptar el programa en extinció). Per a garantir 

la resposta adequada del professorat a les aules virtuals, s’ha incrementat en un 19% el 

nombre de professors col·laboradors en relació amb l’increment de matrícula. Les línies 

d’expertesa del professorat col·laborador i les seves especialitats es poden consultar a 

partir de la informació pública al web dels programes. 

La satisfacció dels estudiants amb l’acció docent és elevada (77,4%), amb valors que 

oscil·len entre el 76,5% i el 85% en els diferents programes de Ciències de la Salut. Els 

aspectes més valorats corresponen al domini de la matèria (88,5%), la planificació 

docent (82,4%) i la provisió de respostes en un termini adequat (82%). 

 

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

desenvolupar les seves funcions i atendre els estudiants. 

 

Es considera que el professorat disponible és suficient i adequat per a portar a terme 

l’acció docent i ho mostren així els resultats de satisfacció amb aquesta (77,4%). Tot i 

així, atès el creixement del nombre d’estudiants i la voluntat de garantir el temps de 

dedicació a la recerca i la innovació, s’han obert places per a reforçar els àmbits de 

coneixement següents: nutrició, neuropsicologia i neurociències, i treball social sanitari. 

A meitat d’aquest curs, s’han incorporat 2 professores a temps complet per als àmbits 

de nutrició i de neuropsicologia, i 1 professora associada de treball social sanitari, 

professorat que ha reforçat, per tant, els màsters universitaris dels Estudis. Amb vista al 

futur, s’acorda amb el Vicerectorat de Docència i Aprenentatge i el Vicerectorat de 

Planificació Estratègica i Recerca obrir noves places de professorat vinculades amb els 

àmbits de coneixement segons l’oferta formativa.  

 

4.3. La institució ofereix suport i oportunitats per a millorar la qualitat de l’activitat 

docent i investigadora del professorat. 

 

Des del Vicerectorat de Docència i Aprenentatge, amb el lideratge de l’eLearn Center, 

s’han impulsat accions per a millorar la qualitat docent. S’ofereix assessorament 

personalitzat per al disseny i el redisseny d’assignatures, i aquestes accions esdevenen 
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una oportunitat de formació permanent del professorat per a replantejar com s’ha de 

dissenyar l’assignatura i poder afrontar de manera autònoma el disseny de noves 

assignatures. Al llarg d’un semestre s’han fet 150 sessions d’assessorament individual a 

un total de 37 professors de 13 assignatures de grau i 38 de màster, de 12 titulacions 

diferents. 5 professors dels Estudis de Ciències de la Salut han participat activament en 

el disseny de 12 assignatures. 

També es disposa d’un curs de formació bàsica per a la docència adreçat a professorat 

novell d’incorporació recent a la Universitat orientat al desenvolupament de 

competències en docència en línia de nivell inicial: planificació i gestió de la docència, i 

metodologia i docència en col·laboració. En la primera edició, aquest curs, que té una 

dedicació de 2 crèdits (50 hores) distribuïts al llarg de cinc mesos, ha tingut la 

participació de 17 professors. En aquest cas, 5 professors dels Estudis han cursat la 

formació d’aquest curs. D’altra banda, també es disposa d’un curs de formació bàsic i 

de caràcter introductori adreçat al professorat universitari d’incorporació nova, 

procedent d’altres universitats, que exerceix com a professor a la UOC en els 

programes interuniversitaris; en aquest curs, que té una dedicació de 0,5 crèdits (12,5 

hores) distribuïts al llarg d’un mes, enguany hi han participat 5 professors. Amb caràcter 

general i més enllà de les accions específiques de formació, el professorat disposa dels 

recursos formatius i de suport següents: el web de Docència de la Biblioteca de la UOC, 

el Catàleg de recursos d’aprenentatge i els recursos per al disseny de l’aprenentatge. 

Durant el curs 2016-2017, també s’ha treballat per tal de poder tancar la nova 

organització dels set estudis de la UOC, incloent-hi les figures de sotsdirecció de 

docència i sotsdirecció de recerca. D’aquesta manera, es preveu poder millorar i 

reforçar l’acció i la innovació docent mitjançant la sotsdirecció de docència, i també la 

recerca per mitjà de la nova figura de la sotsdirecció de recerca dins de cadascun dels 

estudis. I, consegüentment, es crea la Comissió d’Estudis, formada per la direcció dels 

Estudis, els dos sotsdirectors, la tècnica de Suport a la Direcció dels Estudis i la 

mànager de programa. Des de la sotsdirecció de recerca dels Estudis de Ciències de la 

Salut es treballa per tal que les reunions de discussió constitueixin un espai habitual i 

atractiu de la vida acadèmica. Així, es fan reunions en el marc de la recerca i la 

innovació, a les quals es convida tot el professorat dels Estudis de Ciències de la Salut. 

Cal afegir, també, que durant aquest curs s’ha treballat la definició del Pla estratègic de 

recerca dels Estudis per tal de promoure la millora de la recerca i la transferència del 

coneixement a partir de la creació dels grups de recerca vinculats a les ciències de la 

salut, que es preveu que es constitueixin a partir del setembre del 2017.  

Com s’ha esmentat anteriorment (estàndard 1.4), s’han continuat organitzant jornades 

amb els professors docents col·laboradors dels Estudis, aquest any treballant aspectes 

de qualitat i innovació docent relacionades amb el disseny d’assignatures basades en 

reptes, i també s’ha donat a conèixer el centre acadèmic i de recerca eHealth Center 

(https://www.uoc.edu/portal/es/ehealth-center/coneix/index.html) i les seves línies de 

treball. Durant aquest any, el 39% del professorat col·laborador també ha participat en 

formacions internes adreçades a la millora docent, entre les quals destaquen les 

https://www.uoc.edu/portal/es/ehealth-center/coneix/index.html
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següents: Taller sobre el gestor bibliogràfic Mendeley, Creació i adaptació de vídeos per 

a la docència inclusiva, i Feedback formatiu: reptes formatius per a contribuir a 

l’aprenentatge. 

Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes  

de suport a l’aprenentatge 

La institució disposa de serveis d’orientació i recursos adequats i eficaços per 

a l’aprenentatge de l’alumnat. 

 

Titulació Valoració de l’estàndard 

Màster universitari de Nutrició i Salut S’assoleix 

Màster universitari de Treball Social Sanitari S’assoleix 

Màster universitari de Neuropsicologia S’assoleix 

Valoració global dels Estudis S’assoleix 

 

 
5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament el procés 

d’aprenentatge i els d’orientació professional faciliten la incorporació al mercat 

laboral. 

 

Els Estudis han incorporat 3 tutors i tutores perquè donin suport acadèmic i 

administratiu als estudiants dels diferents programes. La satisfacció amb la seva tasca 

és bona i es percep una mica d’augment si comparem la satisfacció dels graduats de 

totes tres titulacions amb la satisfacció dels estudiants del curs 2016-2017. La 

satisfacció amb la tutoria per part dels graduats del MU de Neuropsicologia és del 

62,5% i la dels estudiants és del 67%; la dels graduats del MU de Nutrició és del 65,2% 

i la dels estudiants és del 71,7%; i la satisfacció dels graduats i els estudiants del MU de 

Treball Social Sanitari se situa en el 71% en tots dos casos. Especialment, els 

estudiants de les tres titulacions estan satisfets amb la claredat de la resposta del tutor, 

que se situa entre el 76,6% i 80%. Pel que fa al termini de la resposta, les valoracions 

globals també són bones: són entre el 82,1% i el 84,5%. Potser on s’esperava una 

evolució positiva era en la satisfacció amb la tutoria, per l’increment de tutors que s’ha 

implantat en les tres titulacions; per tant, creiem que aquestes valoracions haurien de 

ser millorables, ja que baixen entre 3 i 5 punts respecte de l’any passat. La necessitat 

d’adaptar-se al nou rol de les persones que s’han incorporat en un moment de 

creixement ràpid de la matrícula, ha pogut influir en una percepció de menys satisfacció 

o atenció. L’experiència en el desenvolupament de les seves funcions i, potser, la 

creació de figures de coordinadors de tutors podrien contribuir a millorar la satisfacció 
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general dels estudiants amb l’acció tutorial. Es vetllarà, també, per incorporar nous 

tutors en cas que continuï l’increment de matrícula, a fi de mantenir el nivell d’atenció i 

el termini àgil en la resposta. Durant el curs 2017-2018, els Estudis de Ciències de la 

Salut se centraran, entre altres temes, a treballar la funció tutorial d’una manera 

transversal, ja que respecte als cursos anteriors, s’ha percebut una satisfacció més 

baixa pel que fa a la tutoria per part dels estudiants de totes tres titulacions, i en 

especial es revisarà la tasca dels tutors del MU de Treball Social Sanitari i del MU de 

Neuropsicologia, que se situen per sota de la mitjana de la Universitat (68%).  

 

5.2. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a 

les característiques de la titulació. 

 

La satisfacció amb els recursos d’aprenentatge és bona (76,2%) i superior a la mitjana 

dels programes de màster de la Universitat (71,5%). S’ha continuat l’actualització dels 

materials a partir de la incorporació de fonts d’informació externes i articles científics 

que permetin mantenir el coneixement al dia, en un àmbit de coneixement en el qual cal 

actualitzar de manera ràpida la informació. Els Estudis també disposen de canals 

específics i complementaris per a compartir i comunicar articles i informacions 

interessants per als estudiants i, en definitiva, per a la comunitat dels Estudis, per mitjà 

de les xarxes socials (Twitter, Facebook i Instagram), i el MU de Treball Social Sanitari 

té un blog específic (htts://trabajosocialsanitario.blogs.uoc.edu/). Tot i així, en les 

assignatures en què és necessària l’actualització de continguts es revisarà o elaborarà 

nou material (vegeu-ne el detall a les taules de millora de cada programa en el 

document annex). 

Estàndard 6: Qualitat dels resultats  

dels programes formatius 

Les activitats de formació i d’avaluació són coherents amb el perfil de formació 

de la titulació. Els resultats d’aquests processos són adequats tant pel que fa 

als assoliments acadèmics, que es corresponen amb el nivell del MECES de la 

titulació, com pel que fa als indicadors acadèmics, de satisfacció i laborals. 

 

Titulació Valoració de l’estàndard 

Màster universitari de Nutrició i Salut S’assoleix 

Màster universitari de Treball Social Sanitari S’assoleix 

Màster universitari de Neuropsicologia S’assoleix 

Valoració global dels Estudis S’assoleix 

https://trabajosocialsanitario.blogs.uoc.edu/
https://trabajosocialsanitario.blogs.uoc.edu/
https://trabajosocialsanitario.blogs.uoc.edu/
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6.1. Els resultats d’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius 

formatius pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació 

 

Les qualificacions de les assignatures dels programes es mantenen en nivells similars a 

les d’altres cursos (qualificacions majoritàries de notable) i garanteixen l’assoliment dels 

objectius formatius de nivell 3 del MECES orientats a la formació avançada i 

especialitzada en els diferents àmbits de cada titulació. El 83,1% del professorat 

implicat en els diferents programes es mostra d’acord o molt d’acord amb el fet que els 

objectius que es plantegen són coherents amb el pla d’estudis, i que els continguts de 

l’assignatura es corresponen amb els objectius que es plantegen (82,1%). En el cas del 

MU de Nutrició i Salut, per tal d’assegurar i garantir el contingut avançat del programa 

orientant-se cap a l’àmbit de la salut pública, s’ha revisat el pla d’estudis i alguns 

objectius i se’n proposa una modificació perquè sigui valorada per l’AQU.  

 

6.2. Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són 

adequats i pertinents per a garantir l’assoliment dels resultats d’aprenentatge 

previstos. 

 

Les assignatures proposades inclouen tipologies i metodologies variades, però amb una 

presència importat d’activitats basades en la resolució de problemes, en l’estudi de 

casos i en l’aprendre fent que creiem que contribueixen a l’adquisició dels objectius 

d’aprenentatge dels programes. Els sistemes d’avaluació també es consideren 

adequats per a garantir l’assoliment dels resultats d’aprenentatge previstos (77,7% de 

satisfacció del professorat i entre el 75% i el 85,9% de satisfacció dels estudiants). En 

algunes assignatures que es detallen en els plans de millora específics de cada 

programa, es revisarà en profunditat la tipologia o la pertinència d’algunes activitats per 

a assegurar i homogeneïtzar el nivell d’exigència en totes. En el cas de les assignatures 

de pràctiques, aquest any s’ha inaugurat una nova eina per a la gestió de convenis i 

ofertes, Xperience. Tot i que va orientada a millorar tant la informació per a l’estudiant 

com la possibilitat d’autogestió de les ofertes i el seguiment del conveni per part dels 

centres externs, la posada en marxa d’aquesta eina ha necessitat un període 

d’adaptació de tots els usuaris i ha patit algunes incidències que creiem que no han 

redundat positivament en la satisfacció vers l’assignatura. Tot i així, aquest any hem 

incrementat la gestió de les pràctiques, que ha passat d’unes 200 pràctiques curriculars 

anuals a més de 400, i s’han pogut fer més de 120 convenis amb institucions externes. 

Quant al Treball final de màster, tot i que el nombre i la tipologia d’activitats es 

considera adient, se n’ampliarà la informació disponible (ampliació o creació de noves 

guies de TFM) i es contractarà nou professorat col·laborador per a garantir una 

dedicació elevada i tan personalitzada com sigui possible. Així mateix, es revisaran i 

s’unificaran els criteris metodològics i d’avaluació mitjançant l’establiment de rúbriques 

per a la valoració no solament de l’avaluació del treball dels estudiants, sinó del 

seguiment per part dels directors.  
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Atès el gran nombre de treballs finals que es fan anualment, i amb intenció de 

promoure’n i premiar la qualitat, és previst atorgar un premi al millor treball de cada 

programa.  

 

6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques 

de la titulació.  

 

Les taxes de rendiment i d’èxit dels tres programes són molt bones, la qual cosa 

evidencia un bon seguiment tant de l’avaluació contínua com de l’assoliment dels 

objectius d’aprenentatge. La satisfacció global amb els programes és igualment bona, 

tant pel que fa a l’opinió dels estudiants (entre el 78,5% i el 88,7%) com dels graduats 

(entre el 75% i el 85,7%). Les assignatures que presenten diferències importants 

respecte a aquesta tendència s’han analitzat acuradament i les propostes de millora es 

detallen a les taules específiques de cada programa. Per a les assignatures de 

Pràctiques i de Treball final de màster, tot i que els resultats acadèmics estan en línia 

amb la resta d’assignatures del programa (o són superiors, fins i tot, en algun cas) i les 

valoracions dels tutors externs són positives, la satisfacció dels estudiants té clarament 

un marge de millora. L’anàlisi de les enquestes i els comentaris oberts dels estudiants 

posen de manifest la necessitat de continuar millorant el procés de gestió d’informació i 

de signatura de convenis, i també de vetllar per una atenció homogènia i molt 

personalitzada en la supervisió dels treballs finals. Quant a les taxes de graduació i 

abandonament, es consideren també adequades i sense diferències destacables en 

comparació de les taxes de cursos anteriors. 

 

Per tant, es considera que els programes es duen a terme d’una manera satisfactòria, 

tot i que els equips docents continuaran treballant per introduir-hi innovacions i millores 

amb la finalitat d’elevar-ne la qualitat acadèmica i el grau de satisfacció. 

A continuació es presenta un resum de les valoracions de cada programa i les diferents 

propostes i plans de millora. 

 

6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les 

característiques de la titulació. 

 

En el moment de fer l’informe de seguiment no es disposa encara dels resultats 

detallats per titulacions de la darrera enquesta d’inserció laboral en què ha participat la 

Universitat. Així, doncs, els resultats i la seva valoració es faran constà en el pròxim 

informe de seguiment del curs 2017-2018. Es destaca, però, que el perfil molt majoritari 

dels estudiants és el de professionals del sector de la salut amb experiència i amb feina 

en el moment de cursar el màster.  

En tot cas, i amb vista a millorar el servei d’acompanyament a l’estudiant, s’han 

desenvolupat uns nous serveis de carrera que neixen per a cercar feina local o 
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internacional, i una nova borsa de treball que s’ofereix des d’una plataforma tecnològica 

que permet una gestió i una interacció òptimes entre els candidats i les empreses. 

 

Valoració de les titulacions 
 

Màster universitari de Nutrició i Salut 
Continua l’evolució a l’alça de la matrícula de nous estudiants en el programa amb un 

increment del 35% respecte al curs anterior. La demanda sostinguda i el nombre elevat 

d’estudiants matriculats al programa al llarg del temps mostren l’interès que hi ha en el 

tema, i també el reconeixement de les necessitats formatives que hi ha en aquest àmbit 

per a professionals de la salut i per a la societat en general. 

L’exclusió de perfils d’accés no afins a la titulació en les recomanacions de matrícula ha 

comportat una disminució d’estudiants amb titulacions no afins, que han passat del 16% 

al 8%. La inclusió de manera específica en les recomanacions d’accés a les titulacions 

de Nutrició Humana i Dietètica, i Ciència i Tecnologia dels Aliments, ha significat un cert 

creixement en el nombre d’estudiants de nova matrícula d’aquestes titulacions. Així, els 

perfils d’accés recomanats són el 88% dels accessos i la titulació d’accés majoritària 

continua essent Infermeria (18%). 

La informació pública de la titulació es considera completa, actualitzada i accessible. 

S’ha reforçat la informació relativa a l’habilitació professional del graduat o graduada en 

Nutrició Humana i Dietètica i no s’ha reforçat la dels estudiants del màster que no 

tinguin el grau, per a evitar qualsevol confusió o interpretació errònia. 

L’adequació del nombre de professorat i també la seva dedicació es consideren 

suficients, tal com mostra la satisfacció del programa amb l’acció docent (78,2% 

d’estudiants satisfets o molt satisfets), i s’observa una millora respecte de l’any passat 

(73%). La totalitat del professorat propi disposa del títol de doctor, i en l’assignatura 

Treball final de màster ho és el 74%. En altres assignatures, però, aquesta relació és 

diferent i es treballarà per a aconseguir modificar aquests valors amb la incorporació de 

nou professorat doctor.  

La satisfacció amb els sistemes de suport a l’aprenentatge és bona, amb valors 

superiors al 70% d’estudiants satisfets, tant pel que fa als recursos d’aprenentatge com 

a l’acció tutorial. Tot i així, mentre que els recursos milloren la valoració i passen del 

69,4% al 75,9%, la satisfacció amb la tutoria pateix una certa disminució (del 74,6% al 

71,7%), malgrat haver incorporat una nova persona per a garantir la qualitat d’atenció 

davant l’increment d’estudiants. Possiblement, la necessitat d’adaptació a les noves 

funcions ha pogut influir en aquest aspecte. En qualsevol cas, malgrat aquesta 

disminució en la satisfacció global, la resta d’ítems consultats presenten valoracions 
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superiors i molt positives (del 78,1% al 84,5%), i per tant es revisarà l’evolució el 

semestre vinent per a valorar la necessitat de fer més incorporacions. 

Els indicadors acadèmics són molt positius i continuen la tendència que la titulació havia 

mostrat altres anys. La satisfacció dels estudiants amb les assignatures del programa 

també és bona i millora respecte de l’any passat en tots els aspectes (del 73% al 78,5% 

de satisfacció global). L’assignatura Futur de l’alimentació també ha millorat les 

valoracions com a resultat de la incorporació de nou professorat i nous recursos 

d’aprenentatge. Les assignatures que s’allunyen d’aquesta tendència o millora general 

són Nutrigenòmica i Treball final de màster. Per a Nutrigenòmica es revisarà 

l’adequació de la càrrega acadèmica, ja que els comentaris dels estudiants, juntament 

amb la incorporació de bastants recursos en anglès per la velocitat de canvi i per la 

necessitat d’actualitzar la matèria, indiquen que requereix una gran dedicació. En el cas 

de Treball final de màster, les valoracions apunten una necessitat d’augmentar el temps 

de dedicació a l’assignatura, un acompanyament desigual per part dels directors o 

directores del treball, i el fet de no disposar de l’oferta de l’assignatura en tots dos 

semestres. En el cas de les pràctiques, tot i disposar ja d’una nova eina de gestió, es 

necessita millorar el procés de gestió de signatura de convenis (de vegades molt lent), i 

també poder disposar de més suport per a fer les pràctiques en centres de fora de 

Catalunya. 

 

Màster universitari de Treball Social Sanitari 
El curs acadèmic anterior, el programa va ser acreditat per l’Agència per a la Qualitat 

del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). 

 

Continua l’evolució a l’alça de la matrícula de nous estudiants al programa amb un 

increment del 46% respecte al curs anterior. La demanda sostinguda i el nombre elevat 

d’estudiants matriculats del programa al llarg del temps mostra l’interès que hi ha en el 

tema i el reconeixement de necessitats formatives en aquest àmbit. Seguint les 

recomanacions de l’informe d’acreditació i coincidint amb la poca demanda que hi ha en 

altres titulacions d’origen, s’ha decidit no recomanar l’accés al màster a persones que 

no vinguin de l’àmbit del treball social.  

La informació pública de la titulació es considera completa, actualitzada i accessible. 

S’ha actualitzat la informació en els dos idiomes d’impartició del màster. Actualment es 

treballa en la posada al dia de tots els currículums del professorat col·laborador en la 

informació púbica.  

L’adequació del nombre de professors i també la seva dedicació es consideren 

suficients, tal com mostra la satisfacció del programa amb l’acció docent (85% 

d’estudiants satisfets o molt satisfets). Pel que fa al professorat, el 100% del professorat 

propi és doctor, el 71,4% del qual està acreditat, i suma un total de 6 trams de recerca i 
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6 trams de docència; d’altra banda, observant tot el professorat del màster (propi i 

col·laborador), veiem que el 71,2% del professorat del màster és doctor. El 88,6% dels 

crèdits del màster s’imparteixen amb tram de recerca, i el 96,6% s’imparteixen amb 

tram de docència. La satisfacció dels estudiants amb l’acció docent es mostra novament 

alta, amb el 87%.  

La satisfacció amb els sistemes de suport a l’aprenentatge és bona, amb valors 

superiors al 85% d’estudiants satisfets amb els recursos d’aprenentatge. La satisfacció 

amb l’acció tutorial presenta, però, un marge de millora sobre el qual s’ha d’intervenir 

(actualment se situa en el 71,7%, però amb una tendència a la baixa si la comparem 

amb anys anteriors). El fet d’haver incorporat una nova persona per a garantir la qualitat 

d’atenció davant l’increment d’estudiants implica, possiblement, la necessitat 

d’adaptació a les noves funcions, i això ha pogut influir en aquest aspecte. Per tal de 

poder fer un seguiment adequat i poder actuar sobre aquest índex, es preveu treballar 

de manera transversal amb els Serveis d’Orientació Acadèmica (UOC). Cal afegir que, 

encara que s’hagi observat aquesta tendència a la baixa per part dels estudiants del 

màster, la mitjana dels màsters universitaris de la UOC se situa en el 68%.  

Es considera que les activitats de formació i avaluació són coherents amb el perfil de 

formació de la titulació i que els resultats d’aquests processos afavoreixen els 

destacables assoliments acadèmics, es corresponen amb el nivell del MECES de la 

titulació, en ser molt especialitzada dintre del camp específic del treball social, i mostra 

uns indicadors acadèmics alts de satisfacció i, sobretot, d’adquisició de competències 

laborals i de capacitació professional. 

La satisfacció global amb el programa és del 88,7%. Els indicadors acadèmics són molt 

positius i continuen la tendència que la titulació havia mostrat altres anys. La satisfacció 

dels estudiants amb les assignatures del programa és bona en general (en cap cas 

inferior al 70%), tret de Treball final de màster i Pràcticum, amb unes valoracions que 

presenten un marge de millora i sobre les quals s’ha d’actuar. Per al Treball final de 

màster es revisarà la càrrega acadèmica. Les valoracions apunten una necessitat de 

més acompanyament per part dels directors i directores. En el cas de les pràctiques, tot 

i disposar ja d’una nova eina de gestió, es necessita millorar el procés de gestió 

(signatura de convenis, especialment) i disposar de més centres a tot Espanya.  

 

Màster universitari de Neuropsicologia 
Tal com figurava a la memòria de verificació, la titulació s’ha desplegat totalment en el 

curs 2016-2017, amb les últimes assignatures desplegades l’octubre del 2016. Per tant, 

la titulació ja té els primers titulats (80 estudiants titulats, taxa del 25,5%). 

 

Quant a la matrícula, s’ha assolit el nombre màxim d’estudiants permès. Els estudiants 

nous matriculats aquest any són 313 (xifra que supera els 276 estudiants del curs 2015-
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2016). Actualment, cursen el màster un total de 536 estudiants. A més, l’adequació del 

perfil d’ingrés aprovat en el Modifica (31 de maig de 2016) s’ha fet efectiu en el trimestre 

20162, de manera que s’ha normalitza el perfil d’accés al màster. Aquest curs, 

únicament el 15% d’estudiants prové d’altres titulacions diferents de les d’accés actual 

(Psicologia i Medicina), i el 82% dels estudiants que hi va ingressar el 2016-2017 són 

psicòlegs. 

 

Quant a l’equip docent del programa, actualment el màster de Neuropsicologia és 

integrat per un total de 5 professors propis, dels quals 4 són doctors (80% de professors 

doctors), però el conjunt del professorat del programa (professorat propi i professors 

consultors) no arriba al 70% que es vol (el 64,5% és doctor), motiu pel qual es posarà 

un èmfasi especial en la contractació de nous professors col·laboradors amb grau de 

doctor.  

 

A causa de l’augment d’alumnes que actualment cursen el màster, aquest curs ha estat 

necessari un increment del 33% de professors col·laboradors, seleccionats entre 

professionals d’àmplia experiència reconeguda en la neuropsicologia clínica o de 

recerca, per tal de garantir la qualitat docent. D’aquesta manera, el percentatge de 

professors col·laboradors doctors ha augmentat el 7,3% respecte al curs anterior.  

 

Amb relació a la satisfacció dels estudiants amb els diferents aspectes de les 

assignatures (acció docent, recursos d’aprenentatge i sistema d’avaluació), els nivells 

són bons en els tres casos (76,5%, 76,7% i 75%, respectivament), encara que hi ha un 

marge de millora i es dedicarà una atenció especial a les assignatures concretes que 

mostren els valors més baixos. 

 

En el cas de Treball final de màster (TFM), tot i que aconsegueix taxes de rendiment i 

d’èxit elevades i qualificacions molt bones, no mostra una bona satisfacció dels 

estudiants. El TFM, igual que el Pràcticum, és un puntal fonamental de la formació de 

màster, i és per això que el curs acadèmic vinent es posarà un interès especial a 

augmentar la satisfacció envers tots els aspectes avaluats del TFM, i es planificarà amb 

deteniment aquesta assignatura, per a la qual s’elaborarà una guia de TFM que estigui 

disponible en el web del màster, i s’incorporarà nou professorat doctor que dirigeixi els 

TFM segon el seu àmbit d’expertesa. 

 

Quant al Pràcticum, els estudiants valoren molt positivament la realització de pràctiques 

en centres externs de referència (79,1%), i també valoren especialment la posada en 

pràctica dels coneixements i les habilitats que han adquirit al llarg del programa 

(86,7%). El nombre de convenis marc amb centres de prestigi reconegut en l’àmbit 

estatal és de 50 en total, 28 dels quals han estat signats aquest any, amb una oferta 

total de 103 places de pràctiques.  

 

Pel que fa a l’acció tutorial, la satisfacció dels estudiants és bona (entre el 75% i el 

82,1% pels aspectes consultats), tot i que la satisfacció global (67%) té aspectes per 
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millorar. Aquest curs s’ha incorporat una nova tutora, cosa que creiem que ha fet pujar 

la satisfacció dels estudiants amb la tutoria, però encara considerem que l’atenció pot 

arribar a ser millor, motiu pel qual el pròxim període docent incorporarem un tutor nou. 

 

Les taxes de rendiment i d’èxit del màster són molt positives en totes les assignatures 

del programa (vegeu la taula 6). L’excepció la constitueixen les assignatures que han 

estat modificades i adaptades al nou pla d’estudis aprovat en el Modifica el 31 de maig 

de 2016, i les assignatures que constituïen els complements de formació, les quals 

s’han extingit en adequar el perfil d’accés. 

 

La satisfacció general dels estudiants amb el pla d’estudis del màster és molt bona 

(82,7%), i també amb l’aplicabilitat del programa (85,5%), que ha experimentat un 

creixement respecte a l’any passat de més de 13 punts en el primer cas i de més de 21 

en el cas de l’aplicabilitat. 
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5. Pla de millora 

Seguiment de les accions de millora dels cursos anteriors 

ISC del 
curs 

Acció proposada Resultat Observacions 

2015-2016 
Proposar un nou màster universitari en 
substitució del MU de Telemedicina (en extinció) 
per al curs 2018-2019. 

Memòria verificada per al MU de Salut Digital 
presentada a l’AQU perquè en faci la valoració. 

Implantació prevista en el curs 2018-2019 en cas que rebi la verificació 
favorable. 

2015-2016 
Incloure la variable «programa» en les 
enquestes que ara recullen informació per 
estudis o per universitat. 

En el portal es disposa de la informació per programa. 
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/resultats/resultats
-satisfaccio/index.html 

La Universitat recull l’opinió del professorat per estudis per la 
transversabilitat de la seva organització. 

2015-2016 
Incrementar el nombre de professorat 
directament implicat en els programes. 

S’han incorporat 2 professores a temps complet en els 
programes del MU de Nutrició i Salut i 1 professora 
associada al MU de Treball Social Sanitari. 

 

2015-2016 
Incorporar 2 nous tutors al programa de 
Neuropsicologia i 1 al programa de Nutrició i 
Salut. 

S’han incorporat 3 persones a funció tutorial en els 
programes indicats. 

La funció dels tutors és ben valorada (67% i 71,7%, respectivament), però 
es vol treballar per a arribar a nivells satisfacció (com a mínim 75%) per a 
progressar vers l’excel·lència  

2015-2016 
Millorar la satisfacció amb els recursos en 
algunes assignatures determinades en què hi ha 
menys satisfacció. 

S’han actualitzat i s’han incorporat materials nous en 
diverses assignatures, de manera hi han millorat els 
resultats de satisfacció. 

El futur de l’alimentació: satisfacció amb els recursos del 50% a 66,7%.  
Intervenció en organitzacions transversals al sistema sanitari: satisfacció 
amb els recursos del 71,4% al 100%.  
Eines per a la intervenció: satisfacció amb els recursos del 73,9% al 78,3%. 
Dissenys i mètodes de recerca: satisfacció amb els recursos del 25% al 
70%.  

2015-2016 

Assignar el tema i el director de TFM amb 
anticipació per a disposar de més temps efectiu 
per al desenvolupament del treball i millorar la 
satisfacció. 

S’ha aconseguit l’assignació de directors de TFM 
durant les primeres dues setmanes del curs. 

Aquesta acció no ha redundat en la millora de la satisfacció amb 
l’assignatura. Es proposen més accions per a la millora de l’assignatura en 
aquest informe. 

2015-2016 
Millorar la visibilitat de la informació pública per 
als possibles centres de pràctiques i agilitzar els 
processos de gestió de convenis. 

S’ha implantat una eina nova, Xperience, que permet 
la gestió de les sol·licituds i les ofertes de pràctiques 
d’una manera més àgil i l’accés directe a les 
empreses que acullen estudiants. 

Es percep una millora en l’atenció interna, tot i que encara no es reflecteix 
en la satisfacció dels estudiants. Es proposen més accions orientades a la 
millora en aquest informe. 

http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/resultats/resultats-satisfaccio/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/resultats/resultats-satisfaccio/index.html
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Accions de millora del centre 

Origen 
Punt feble  
detectat 

Identificació  
de la causa 

Abast 
Objectiu que 

 es vol assolir 
Acció proposada Termini 

Indicador de 
seguiment 

Responsable 

Implica una 
modificació de 

la memòria 
verificada 

 Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

2 Perfils d’accés no 
procedents de 
ciències de la 
salut en el MU de 
Nutrició i Salut. 

Només es fa la 
recomanació de no 
accedir-hi, però no es 
demanen requisits. 

Programa Limitar l’accés a 
titulats en Salut o 
afins. 

Restringir el perfil 
d’accés. 

2018-2019 Perfils d’accés. DP Sí 

 Estàndard 2: Pertinència de la informació pública 

3 Necessitat de 
millorar la 
visibilitat i la 
difusió de la 
informació 
pública del web 
dels Estudis amb 
les TIC i les 
xarxes socials.  

Existència de molta 
informació que 
requereix organització i 
una actualització 
sostinguda. 

Estudis Disposar d’un web 
més atractiu, amb 
informació rellevant i 
actualitzada. 

Adaptar la marca. 

Revisar continguts. 

Crear un nou apartat 
de qualitat amb 
informació vinculada 
als resultats acadèmics 
i de satisfacció en el 
web dels Estudis.  

2017-2018 Informació 
pública. 

Estudis i Àrea 
de Comunicació 

No 

 Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu 

2  i 3 Assignatures amb 
una ràtio de 
professorat doctor 
inferior al 70%. 

Algunes assignatures 
amb perfils 
professionals no 
doctors. 

Estudis/ 
programa 

Augmentar el 
professorat doctor 
fins a més del 70%.  

Contractar nous 
professors 
col·laboradors amb 
títol de doctor i 
incrementar el nombre 
de professors 
responsables que 
siguin doctors.  

2017-2018 Percentatge de 
doctors en el 
programa. 

Estudis, DP i 
PRA 

 

No 
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Origen 
Punt feble  
detectat 

Identificació  
de la causa 

Abast 
Objectiu que 

 es vol assolir 
Acció proposada Termini 

Indicador de 
seguiment 

Responsable 

Implica una 
modificació de 

la memòria 
verificada 

 Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 

1 i 3 Resultats de 
satisfacció amb 
l’acció tutorial. 

Volum d’estudiants 
elevat i potser poca 
experiència de les 
noves incorporacions. 

Programa Millorar la satisfacció 
global sobre l’acció 
tutorial. 

Revisar la càrrega 
d’estudiants dels 
tutors.  

Revisar les indicacions 
d’acció tutorial des dels 
Estudis. 

2017-2018 Enquestes de 
satisfacció amb 
la tutoria >75% 
com a indicador 
vers 
l’excel·lència. 

DP No 

 Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius 

1 i 3 Volum elevat de 
treballs finals de 
màster. 

Necessitat 
d’homogeneïtzar els 
criteris de seguiment 
per als professors i 
augmentar la 
informació disponible 
sobre el procés, des 
del començament, per 
als estudiants. 

Programes/ 

Universitat 

Establir un document 
o guia metodològic 
sobre els treballs 
finals a la UOC. 

Participar activament 
amb algun professor o 
professora en 
l’elaboració del 
document o guia 
metodològic. 

2017-2018 Guia disponible 
amb criteris 
homogenis i 
més informació 
sobre el procés. 

Estudis i 
Universitat 

No 

1 i 3 Satisfacció 
general baixa 
amb el TFM. 

Necessitat de més 
temps de dedicació i 
d’un seguiment més 
continu per part 
d’alguns directors i 
directores. 

Necessitat de més 
professors doctors per 
a la direcció de treballs.  

Programes Millorar la satisfacció 
global.  

Establir guies i criteris 
tant per al professorat 
com per als 
estudiants, que també 
permetran optimitzar 
el temps de dedicació. 

Incorporar nou 
professorat doctor. 

2017-2018 Millora dels 
resultats de les 
enquestes de 
satisfacció del 
20%. 

Percentatge de 
professors 
doctors en 
assignatures de 
TFM superior al 
70%. 

PRA del TFM i 
programes 

No 
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Origen 
Punt feble  
detectat 

Identificació  
de la causa 

Abast 
Objectiu que 

 es vol assolir 
Acció proposada Termini 

Indicador de 
seguiment 

Responsable 

Implica una 
modificació de 

la memòria 
verificada 

3 Resultats de 
satisfacció de les 
assignatures 
específiques 
(vegeu les taules 
dels programes). 

Possible volum de 
feina excessiu per als 
estudiants. 

 

Necessitat de fer un 
seguiment i un retorn 
personalitzats. 

 

Programes Millorar la satisfacció 
global de les 
assignatures. 

Assegurar 
coincidència entre el 
creditatge i la 
dedicació que 
s’exigeix. 

Revisar l’acció docent.  

Revisar la idoneïtat de 
les activitats 
formatives. 

Revisar els recursos 
disponibles. 

2017-2018 Enquestes de 
satisfacció 
>70%. 

PRA No 

1 i 3 Satisfacció baixa 
amb la gestió de 
les pràctiques 
externes. 

Incorporació de la nova 
eina Xperience.  

Necessitat de més 
suport per al procés de 
gestió. 

Estudis/ 

Universitat 

Agilitzar el procés de 
gestió de les 
pràctiques externes. 

Millorar la funcionalitat 
i el domini de l’eina. 

Incorporar persones 
de suport. 

Recollir més 
informació sobre la 
percepció que els 
tutors externs i els 
estudiants tenen de 
les pràctiques. 

2017-2018 Increment del 
percentatge de 
satisfacció 
global amb 
l’assignatura del 
20%. 

 

Qüestionari 
sobre el centre 
de pràctiques. 

Estudis i 
Universitat 

No 

L’origen de la proposta de millora: (1) Informe de seguiment del curs anterior; (2) Informe d’avaluació de l’AQU; (3) Procés actual de seguiment.  
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Accions de millora del màster universitari de Nutrició i Salut 

Origen Estàndard 
Punt feble  
detectat 

Identificació de la 
causa 

Abast 
Objectiu que 
es vol assolir 

Acció proposada Termini 
Indicador de 
seguiment 

Responsable 

Implica una 
modificació 

de la 
memòria 
verificada 

3 4 Percentatge 
doctors inferior al 
70% de manera 
global.  

Percentatge de 
doctors inferior al 70% 
en algunes 
assignatures de caire 
més professional. 

Programa Millorar el 
percentatge de 
professorat 
doctor en el 
programa. 

Incrementar el 
professorat doctor 
assignat al programa i 
noves incorporacions de 
doctors en el professorat 
col·laborador. 

2017-2018 Percentatge 
del professorat 
doctor igual o 
superior al 
70%. 

DP i PRA No 

1 i 3 5 Resultats de 
satisfacció amb 
l’acció tutorial. 

Volum d’estudiants 
elevat i poca 
experiència d’alguna 
nova incorporació. 

Programa Millorar el 
percentatge de 
satisfacció 
global.  

Revisar la càrrega 
d’estudiants de la tutora 
de darrera incorporació i 
valorar la incorporació 
d’una nova figura. 

2017-2018 Recuperació 
del 
percentatge de 
satisfacció 
global amb la 
tutoria (>75%). 

DP No 

3 6 Resultats de 
satisfacció de 
l’assignatura 
Nutrigenòmica 

Possible discrepància 
entre el creditatge i la 
dedicació de 
l’estudiant. 

Programa Millorar el 
percentatge de 
satisfacció 
global. 

Revisar la càrrega de 
feina a partir de la 
dedicació que 
requereixen les activitats 
i del volum de recursos 
associats a l’aula. 

2017-2018 Increment del 
10 % de la 
satisfacció 
global amb 
l’assignatura.  

PRA No 

1 i 3 6 Satisfacció amb el 
TFM baixa. 

Necessitat de més 
temps de dedicació i 
d’un seguiment més 
continu per part 
d’alguns directors i 
directores. 

Programa Millorar el 
percentatge de 
satisfacció de 
l’assignatura. 

Elaborar una guia per a 
professorat amb criteris 
homogenis i més 
específics sobre el 
seguiment i el retorn 
necessari  

2017-2018 Guia elaborada 
i percentatge 
de satisfacció 
amb 
l’assignatura. 

PRA de TFM  No 

3 6 Satisfacció baixa 
amb la gestió de 
les pràctiques 
externes. 

Incorporació de la 
nova eina Xperience.  
Necessitat de més 
suport per al procés de 
gestió. 

Programa/
Universitat 

Agilitzar el 
procés de 
gestió de les 
pràctiques 
externes. 

Millorar la funcionalitat i 
el domini de l’eina. 
Incorporar persones de 
suport. 

2017-2018 increment del 
percentatge de 
satisfacció 
global amb 
l’assignatura 
(>60%). 
 

PRA i 
Universitat 

No 

L’origen de la proposta de millora: (1) Informe de seguiment del curs anterior; (2) Informe d’avaluació de l’AQU; (3) Procés actual de seguiment.  
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Accions de millora del màster universitari de Treball Social Sanitari 

Origen Estàndard 
Punt feble  
detectat 

Identificació de la 
causa 

Abast 
Objectiu que 
es vol assolir 

Acció proposada Termini 
Indicador de 
seguiment 

Responsable 

Implica una 
modificació 

de la 
memòria 
verificada 

3 6 Satisfacció general 
baixa amb el TFM. 

Augment de la ràtio 
d’alumnes per 
professor. 

Programa Disminuir la 
ràtio d’alumnes 
per professor. 

Assignació de nou 
professorat a l’aula 

2017-2018 

 
Augment mínim 
d’un 10% del 
professorat de 
l’aula.  

PRA de TFM  No 

3 6 Taxa de rendiment 
baixa en 
l’assignatura 
Intervenció en 
persones amb 
malalties de baixa 
prevalença. 

Percentatge alt de no 
presentats. 

Assignatura Augmentar la 
taxa de 
rendiment de 
l’assignatura. 

Augmentar el 
seguiment que fan de 
l’assignatura el 
professorat propi i el 
professorat 
col·laborador.  

2017-2018 
 

Augment de la 
taxa de 
rendiment.  

PRA i PDC No 

2 4 Necessitat 
d’augmentar el 
nombre de doctors 
a l’aula de TFM. 

Recomanació del 
Comitè d’Avaluació 
Extern. 

Programa Augmentar el 
professorat 
doctor a l’aula 
de TFM. 

Incorporar nou 
professorat doctor a 
l’aula de TFM. 

2017-2018 
 

Percentatge de 
doctors a l’aula 
(com a mínim 
del 75%). 

 DP   No 

2 6 Necessitat 
d’incrementar les 
hores de 
pràctiques. 

Demanda de més 
contacte amb l’entorn 
professional. 

Programa Augmentar les 
hores de 
pràctiques 
externes. 

Augmentar de 60 a 75 
el nombre d’hores de 
les pràctiques 
externes. 

2017-2018 
 

Increment del 
25% del 
nombre d’hores 
de pràctiques. 

DP i PRA de 
Pràcticum 

No 

3 5 Baixada de la 
satisfacció amb 
l’acció tutorial. 

Incorporació d’una 
nova tutora. 

Programa Millorar la 
satisfacció dels 
alumnes amb 
l’acció tutorial. 

Fer un treball 
metodològic amb la 
nova tutora sobre la 
necessitat de ser clar 
en els missatges i ràpid 
en les respostes. 

2017-2018 
 

Satisfacció dels 
alumnes amb 
l’acció tutorial 
del 70% com a 
mínim. 

DP No 

2 2 Currículums 
públics del 
professorat 
col·laborador. 

Manca de CV del 
professorat 
col·laborador en la 
informació pública. 

Programa Donar 
informació 
pública 
completa. 

Incloure els CV del nou 
professorat 
col·laborador que s’ha 
incorporat recentment 
al programa. 

2017-2018 
 

Presència dels 
CV de tot el 
professorat en 
la informació 
pública. 

DP No 
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Origen Estàndard 
Punt feble  
detectat 

Identificació de la 
causa 

Abast 
Objectiu que 
es vol assolir 

Acció proposada Termini 
Indicador de 
seguiment 

Responsable 

Implica una 
modificació 

de la 
memòria 
verificada 

2 2 Informació pública 
de pràctiques i de 
TFM. 

Necessitat de millorar 
(guies de pràcticum) la 
informació pública. 

Programa Donar 
informació 
pública 
completa. 

Incloure les guies de 
pràcticum: guia de 
l’estudiant i guia del 
tutor extern.  

2017-2018 
 

Presència de 
les guies de 
pràcticum en la 
informació 
pública. 

DP No 

3 6 Satisfacció baixa 
amb la gestió de 
les pràctiques 
externes. 

Incorporació de la nova 
eina Xperience.  
Necessitat de més 
suport per al procés de 
gestió. 

Programa/ 
Universitat 

Agilitzar el 
procés de 
gestió de les 
pràctiques 
externes. 

Millorar la funcionalitat i 
el domini de l’eina. 
Incorporar persones de 
suport. 

2017-2018 increment del 
percentatge de 
satisfacció 
global amb 
l’assignatura 
(>60%). 
 

PRA i 
Universitat 

No 

L’origen de la proposta de millora: (1) Informe de seguiment del curs anterior; (2) Informe d’avaluació de l’AQU; (3) Procés actual de seguiment.  

 

 

Accions de millora del màster universitari de Neuropsicologia 

Origen Estàndard 
Punt feble  
detectat 

Identificació de 
la causa 

Abast 
Objectiu que es 

vol assolir 
Acció proposada Termini 

Indicador de 
seguiment 

Responsable 

Implica una 
modificació 

de la 
memòria 
verificada 

3 6 Satisfacció baixa 
amb l’activitat 
docent en algunes 
assignatures. 

Satisfacció 
millorable. 

Diverses 
assignatures 

Millorar la 
satisfacció amb 
l’acció docent.  

Contractar nous PDC 
doctors i experts en 
l’àrea. 
 
Millorar la formació dels 
PRA i dels PDC i la 
coordinació amb ells. 

2017-2018 
 

Augment de la 
satisfacció 
amb l’acció 
docent de més 
de 5 punts en 
tots els casos.  

DP i PRA No 

3 6 Satisfacció baixa 
en l’assignatura de 

Satisfacció baixa 
en tots els 

Assignatures 
de TFM 

Millorar la 
satisfacció en 

Contractar nous PDC 
doctors i amb capacitat 

2017-2018 
 

Augment de la 
satisfacció 

DP i PRA No 



Informe de seguiment dels Estudis de Ciències de la Salut  05/12/2017  pàg. 33/39 

         
 

Origen Estàndard 
Punt feble  
detectat 

Identificació de 
la causa 

Abast 
Objectiu que es 

vol assolir 
Acció proposada Termini 

Indicador de 
seguiment 

Responsable 

Implica una 
modificació 

de la 
memòria 
verificada 

TFM. aspectes avaluats. professional i 
de recerca 

tots els aspectes 
avaluats. 

per a dirigir TFM. 
 
Millorar la coordinació i 
la formació dels PDC de 
TFM. 
 
Assignar el tema i el 
director en les tres 
primeres setmanes del 
semestre. 
Elaborar una guia de 
TFM que estigui 
disponible al web del 
programa. 
 
Incorporar una rúbrica 
d’expressió escrita i una 
altra rúbrica per a 
l’avaluació del TFM. 

global del TFM 
de més de 10 
punts  

3 5 Satisfacció global 
amb la tutoria 
millorable. 
 

Càrrega de feina 
elevada. 
 

Programa Millorar la 
satisfacció dels 
estudiants. 

Contractar nous tutors i 
millorar la comunicació 
entre la direcció i la 
tutoria. 

2017-2018 
 

Satisfacció 
global amb la 
tutoria per 
sobre del 70%. 

DP No 

3 6 Satisfacció baixa 
amb la informació i 
l’orientació de les 
pràctiques. 
 

Manca de 
comunicació sobre 
els tràmits i les 
funcions de les 
diferents figures 
docents 
implicades. 
 

Pràcticum Millorar la 
satisfacció dels 
estudiants amb 
la informació i 
l’orientació en 
les pràctiques. 

Augmentar la informació 
que els tutors donen als 
estudiants sobre les 
gestions inicials del 
pràcticum i les funciones 
dels diferents agents del 
pràcticum (PRA, PDC i 
tutor extern). 

2017-2018 
 

Augment de la 
satisfacció 
amb la 
informació i 
l’orientació de 
més de 5 
punts. 

DP, tutors i 
PDC del 
pràcticum 

No 

3 6 Satisfacció 
millorable en 
diversos aspectes 
d’algunes 
assignatures.  

Satisfacció 
millorable. 

Assignatures: 
Dissenys i 
mètodes de 
recerca, 
Tècniques de 

Millorar la 
satisfacció dels 
estudiants. 

Millorar els recursos 
d’aprenentatge. 
 
Augmentar les reunions 
periòdiques entre els 

2017-2018 
 

Satisfacció 
amb els 
diversos 
aspectes 
avaluats 

DP i PRA No 
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Origen Estàndard 
Punt feble  
detectat 

Identificació de 
la causa 

Abast 
Objectiu que es 

vol assolir 
Acció proposada Termini 

Indicador de 
seguiment 

Responsable 

Implica una 
modificació 

de la 
memòria 
verificada 

 neuroimatge, 
Avaluació 
neuropsicolò-
gica 

PRA i els PDC per a 
millorar l’acció docent. 
 
Revisar les activitats 
formatives. 

superior al 
65%. 

L’origen de la proposta de millora: (1) Informe de seguiment del curs anterior; (2) Informe d’avaluació de l’AQU; (3) Procés actual de seguiment.  



Informe de seguiment dels Estudis de Ciències de la Salut  05/12/2017  pàg. 35/39 

         
 

6. Taules annexes 

Taula 1. Evolució d’estudiants per curs acadèmic dels Estudis de Ciències de la Salut (estàndard 1.3) 

Programa 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Màster U. de Neuropsicologia      276 536 

Màster U. de Nutrició i Salut 103 240 298 346 391 596 831 

Màster U. de Treball Social Sanitari    51 104 153 224 

 103 240 298 397 495 1025 1591 

 

 

Taula 2. Evolució d’estudiants de nou accés dels Estudis de Ciències de la Salut (estàndard 1.3) 

Programa 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Màster U. de Neuropsicologia      276 313 

Màster U. de Nutrició i Salut 103 149 127 194 173 365 494 

Màster U. de Treball Social Sanitari    51 62 95 139 

 103 149 127 245 235 736 946 
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Taula 3. Graduats dels Estudis de Ciències de la Salut (estàndard 6.3) 

Programa 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Màster U. de Neuropsicologia      80 

Màster U. de Nutrició i Salut 23 114 72 99 166 203 

Màster U. de Treball Social Sanitari    26 47 52 

 23 114 72 125 213 335 
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Taula 4. Comparativa Graus. Curs 2016-2017 (estàndard 6.2 - estàndard 6.3 - estàndard 4.2 - estàndard 5.2) 

Programa 
Taxa de 

rendiment 
Taxa d'èxit 

Satisfacció 
Global 

Satisfacció 
Consultor 

Satisfacció 
Recursos 

Satisfacció 
Avaluació 

Respostes 
Valoració 

Global 

Estudiants 
curs 

Grau de Psicologia 74.4% 91.8% 73.9% 73.2% 68.9% 71.3% 9815 6856 

Grau d’Administració i Direcció d'Empreses 72.5% 91.2% 77.4% 76.2% 71.2% 75.5% 4616 5312 

Grau de Dret 75.6% 92.5% 79.6% 77.5% 75.1% 76.8% 4316 3953 

Grau d’Enginyeria Informàtica 62.2% 85.3% 70.7% 71.8% 65.7% 71.0% 2911 3388 

Grau d’Educació Social 79.1% 93.5% 77.9% 76.6% 76.9% 75.8% 2780 2548 

Grau de Comunicació 81.3% 95.2% 77.3% 76.6% 72.8% 77.6% 2315 1930 

Grau de Criminologia 81.3% 94.2% 80.6% 78.7% 77.2% 76.9% 2295 1691 

Grau de Màrqueting i Investigació de Mercats 71.5% 91.9% 74.3% 73.1% 69.4% 73.5% 1233 1453 

Grau de Multimèdia 77.5% 96.7% 73.4% 76.2% 62.4% 74.6% 1678 1441 

Grau de Relacions Laborals i Ocupació 77.1% 93.4% 79.0% 75.6% 75.5% 75.7% 1263 1072 

Grau de Humanitats 78.2% 97.2% 82.4% 80.8% 78.1% 81.2% 1380 1045 

Grau de Tecnologies de Telecomunicació 61.2% 85.2% 65.0% 67.9% 58.9% 66.8% 924 774 

Grau de Turisme 71.6% 91.5% 77.5% 77.4% 76.0% 77.1% 774 767 

Grau de Disseny i Creació Digitals 75.3% 91.3% 76.9% 78.7% 77.0% 78.0% 727 545 

Grau d’Història, Geografia i Art UOC-UdL 68.8% 96.2% 79.9% 79.5% 79.5% 78.6% 671 520 

Grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades 

UVic/UCC-UOC 80.2% 94.3% 87.2% 87.4% 84.4% 86.9% 741 433 

Grau d’Informació i Documentació 80.7% 97.5% 76.9% 78.4% 75.2% 78.6% 640 401 

Grau d’Economia 63.2% 90.5% 84.6% 82.6% 80.4% 83.9% 286 359 

Grau de Llengua i Literatura Catalanes 77.8% 96.0% 84.1% 83.7% 84.7% 85.1% 484 357 

Grau de Ciències Socials 73.6% 94.8% 85.0% 80.9% 81.3% 83.0% 286 201 

Grau de Gestió i Administració Pública UOC-UB 74.4% 93.2% 80.4% 79.5% 80.3% 81.9% 260 199 

 74,3% 92,2% 76,6% 75,9% 72,1% 75,1%   

 
Rendiment: verd >= 65%, vermell < 50%. Èxit: verd >= 90%, vermell < 50%.  
Els resultats de satisfacció són els resultats agregats de l’Enquesta d’assignatura. 
Percentatge d’estudiants que responen 'Molt satisfet(5)' i 'Satisfet(4)' en una escala de valoració d'1 a 5 - Satisfacció: verd >= 80%, vermell < 50% 
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Taula 5. Comparativa Màsters universitaris. Curs 2016-2017 (estàndard 6.2 - estàndard 6.3 - estàndard 4.2 - estàndard 5.2) 

Programa 
Taxa de 

rendiment 
Taxa d'èxit 

Satisfacció 
Global 

Satisfacció 
Consultor 

Satisfacció 
Recursos 

Satisfacció 
Avaluació 

Respostes 
Valoració 

Global 

Estudiants 
curs 

Màster U. de Dificultats Aprenentatge i Trastorns del Lleng. 93.1% 96.9% 67.5% 67.9% 64.2% 66.0% 3627 2551 

Màster U. d’Advocacia 88.9% 95.7% 72.8% 73.3% 69.2% 69.3% 903 1122 

Màster U. d’Educació i TIC 2015 93.1% 98.9% 76.5% 73.0% 73.2% 75.3% 1696 1011 

Màster U. de Nutrició i Salut 92.9% 97.0% 78.5% 78.2% 75.9% 76.8% 1091 831 

Màster U. de Segur. Tecnologies Informació Comunicacions 81.7% 95.1% 72.0% 70.8% 64.8% 71.0% 507 551 

Màster U. de Neuropsicologia 88.6% 96.6% 78.7% 76.5% 76.7% 75.0% 742 536 

Màster U. de Fiscalitat 86.0% 96.5% 85.1% 87.1% 81.8% 82.9% 403 472 

Màster U. de Gestió Cultural UOC-UdG 86.1% 98.0% 73.6% 76.7% 72.3% 74.9% 518 445 

Màster U. de Dir. Organitzacions Economia del 
Coneixement 

86.6% 95.9% 83.6% 80.5% 80.6% 81.4% 444 429 

Màster U. de Bioinformàtica i Bioestadística UOC-UB 76.5% 94.3% 73.0% 70.4% 68.0% 73.7% 566 428 

Màster U. de Prevenció de Riscos Laborals 88.8% 97.2% 85.8% 82.4% 79.1% 83.1% 360 340 

Màster U. d’Enginyeria Informàtica 84.0% 97.0% 80.6% 80.5% 76.9% 81.7% 335 275 

Màster U. de Comunicació Corporativa, Protocol i 
Esdeveniments 

89.3% 97.1% 71.3% 71.2% 68.0% 70.4% 436 248 

Màster U. de Desenvolupament Aplicacions Mòbils 83.8% 94.7% 79.1% 81.1% 69.2% 81.9% 316 241 

Màster U. d’Enginyeria de Telecomunicacions UOC-URL 76.7% 92.7% 69.4% 71.5% 64.5% 69.2% 317 232 

Màster U. de Treball Social Sanitari 90.2% 97.7% 88.7% 85.0% 87.0% 85.9% 222 224 

Màster U. d’Humanitats: Art, Literatura i Cultura Contemp. 81.6% 98.9% 75.2% 76.0% 75.3% 74.4% 319 218 

Màster U. de Drets Humans, Democràcia i Globalització 84.5% 96.7% 78.3% 67.3% 71.4% 68.2% 318 209 

Màster U. d’Aplicacions Multimèdia 77.6% 95.0% 74.4% 73.2% 68.1% 74.9% 207 198 

Màster U. de Gestió Estratègica de la Informació i el Coneix. 
en les Org. 

83.3% 96.9% 75.1% 78.3% 73.9% 79.3% 201 164 

Màster U. de la Mediterrània Antiga UOC-UAB-UAH 77.5% 97.2% 73.2% 74.6% 70.4% 73.6% 239 148 

Màster U. d’Anàlisi Política 78.2% 97.8% 84.9% 81.2% 80.1% 80.9% 192 146 
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Programa 
Taxa de 

rendiment 
Taxa d'èxit 

Satisfacció 
Global 

Satisfacció 
Consultor 

Satisfacció 
Recursos 

Satisfacció 
Avaluació 

Respostes 
Valoració 

Global 

Estudiants 
curs 

Màster U. de Responsabilitat Social Corporativa 87.1% 95.3% 85.7% 84.8% 81.6% 84.4% 273 143 

Màster U. d’Administració i Govern Electrònic 87.4% 98.8% 76.8% 72.7% 69.3% 75.5% 164 127 

Màster U. d’Ocupació i Mercat de Treball 84.9% 95.5% 84.0% 85.4% 86.6% 88.0% 212 123 

Màster de Prevenció de Riscos Laborals 80.7% 95.3% 82.9% 79.4% 62.9% 82.9% 35 119 

Màster U. de Turisme Sostenible i TIC 83.7% 95.2% 80.0% 79.3% 77.9% 79.2% 285 116 

Màster U. d’Educació i TIC 82.1% 99.5% 73.5% 64.7% 75.8% 67.6% 34 101 

Màster U. d’Anàlisi de l'Entorn Econòmic 78.7% 92.6% 84.3% 81.2% 80.8% 86.0% 102 96 

Màster U. de Telemedicina 87.5% 95.6% 81.4% 77.3% 81.8% 81.8% 43 68 

Màster U. de Programari Lliure 87.8% 99.1% 86.2% 93.1% 69.0% 89.7% 29 62 

Màster U. de Societat de la Informació 74.4% 98.9% 48.0% 48.0% 48.0% 50.0% 25 56 

Màster U. de Gestió Cultural 93.9% 98.9% 81.8% 77.3% 81.8% 77.3% 22 48 

Màster U. d’Estudis de la Xina i el Japó: Món Contemporani 78.9% 96.2% 78.3% 76.1% 80.4% 73.3% 46 40 

Màster U. d’Enginyeria de Telecomunicació 56.1% 85.2% 53.8% 72.0% 55.6% 66.7% 26 30 

Màster U. de la Mediterrània Antiga UOC-UAB 78.6% 95.7% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 4 18 

Màster U. de Societat de la Informació 2015 86.6% 100.0% 92.9% 88.9% 86.2% 88.5% 28 15 

Màster U. de Psicologia, Salut i Qualitat de Vida 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 66.7% 100.0% 3 6 

Màster U. d’Estudis Catalans 25.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1 4 

 88,2% 96,6% 75,1% 74,3% 71,5% 73,8%   

 

Rendiment: verd >= 65%, vermell < 50%. Èxit: verd >= 90%, vermell < 50%.  
Els resultats de satisfacció són els resultats agregats de l’Enquesta d’assignatura. 
Percentatge d’estudiants que responen 'Molt satisfet(5)' i 'Satisfet(4)' en una escala de valoració d'1 a 5 - Satisfacció: verd >= 80%, vermell < 50% 
 

 

 


