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0. Dades identificadores 
 
 

Universitat Universitat Oberta de Catalunya 

 
Nom del centre 

 
Estudis d’Economia i Empresa 

 
 
 
 

Responsables de l'elaboració de 
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Àngels Fitó Bertran  

(Directora dels Estudis d’Economia i Empresa) 

María Jesús Martínez Argüelles  

(Directora del Grau en Administració i Direcció d’Empreses) 

M.Carmen Pacheco Bernal  

(Directora del Grau en Màrqueting i Investigació de Mercats) 

Joan Miquel Gomis López 

 (Director del Grau en Turisme ) 

Elisabet Motellón Corral  

 (Directora del Grau en Relacions Laborals i Ocupació) 

Xavier Baraza Sánchez 

 (Director del Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals) 

Laura Lamolla Kristiansen 

 (Directora del Màster Universitari en Direcció de les Organitzacions en 
l’Economia del Coneixement) 

Albert Puig Gómez  

(Director del Màster Universitari en Anàlisi de l’Entorn Econòmic) 

Lluís Garay Tamajon 

(Director del Màster Universitari en Responsabilitat Social Corporativa) 

Eva González Casellas 

 (Manager dels programes) 
 
Maggie Alonso Hernández 

 (Manager dels programes) 
 

 
 
 

Denominació Codi RUCT 
Crèdits 
ECTS 

Curs 
d'implantació 

Modificació 
Direcció del 
programa 

Grau en Administració i Direcció 
d’Empreses 

2500595 240 2009-2010  
María Jesús 

Martínez 
Argüelles 

Grau en Màrqueting i 
Investigació de Mercats 

2501284 240 2009-2010  
M.Carmen 

Pacheco Bernal 

Grau en Turisme 2500601 240 2009-2010  
Joan Miquel 
Gomis López 

Grau en Relacions Laborals i 
Ocupació 

2501285 240 2010-2011  
Elisabet Motellón 

Corral 

Màster Universitari en Prevenció 
de Riscos Laborals 

4311396 60 2008-2009  
Xavier Baraza 

Sánchez 

Màster Universitari en Direcció 
de les Organitzacions en 
l’Economia del Coneixement 

4313184 60 2010-2011  
Laura Lamolla 

Kristiansen 

Màster Universitari en Anàlisi de 
l’Entorn Econòmic 

4313183 60 2012-2013  
Albert Puig 

Gómez 

Màster Universitari en 
Responsabilitat Social 
Corporativa 

4315004 60 2014-2015  
Lluís Garay 

Tamajon 

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

Han participat directament en l’elaboració d’aquest informe la direcció dels estudis i  les direccions de 
programa, amb l’assistència de l’equip de Planificació i Qualitat de la UOC. Alhora, s’han tingut en 
compte les valoracions del professorat responsable de cadascuna de les assignatures així com les 
aportacions que els professors responsables recullen de l’equip de docents col·laboradors que són 
professionals i acadèmics de cadascun dels àmbits. Respecte d’estudiants i graduats, s’han utilitzat com 
a referència els resultats de les enquestes que la institució envia cada curs. 

 
Pel que fa als informes de seguiment de titulació han estat elaborats per les comissions de titulació 
corresponents. Un cop tancats, han estat posats en comú i debatuts per tota la direcció amb vista a la 
planificació de les accions de millora. 
 
La direcció dels estudis, en coneixement de l’equip de Planificació i Qualitat, dóna aprovació del 
document en data 29 de gener de 2016. 

2. Professorat propi vinculat a la titulació (E4) 
 
 
El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica exigits per les titulacions 
del centre i té experiència docent, investigadora i, si escau, professional suficient i valorada. 

 

La UOC té un equip docent integrat per excel·lents professionals en l'àmbit de l'ensenyament universitari, 
els quals, a banda de ser uns referents en la seva àrea de coneixement, són experts en l'ensenyament 
no presencial per mitjà d'internet i en l'ús docent de les tecnologies digitals, amb capacitats de treball en 
xarxa i compromesos amb els objectius dels estudis. Aquest equip docent és integrat pel professorat 
propi i els consultors.  

El professorat propi és el responsable de garantir que l'equip docent de consultors responsables de 
l'atenció a l'estudiant disposa de l'experiència docent, professional i investigadora requerida per a 
garantir l'assoliment de les competències. A més, el consultor de la UOC es caracteritza per ser un 
expert que duu a terme la seva activitat principal relacionada amb l'àrea de coneixement de l'assignatura, 
amb l'objectiu que puguin oferir una col·laboració de qualitat a temps parcial. 

Els Estudis d’Economia i Empresa estan formats per un total de 40 professors (dos més que els reportats 
en el darrer informe de seguiment del centre). A data d’elaboració de l’informe un 82,5% ha assolit el 
grau de doctor, i això suposa un creixement relatiu de doctors d’un 8% (6 nous doctors) . Del professorat 
doctor un 50% ha obtingut acreditació per la seva activitat docent i de recerca (5 punts percentuals més 
que en l’informe precedent) i un 21% ha obtingut valoració sobre la seva activitat de recerca amb el 
reconeixement d’un o més trams de recerca. El 80% ha obtingut la valoració sobre la seva activitat 
docent amb el reconeixement d’un o més trams docents (14 punts percentuals més que els informats en 
el darrer informe de seguiment del centre). Les xifres anteriors, per tant, mostren un avenç en la carrera 
professional del conjunt del professorat tant pel que fa a nous doctorats, com en l’assoliment 
d’acreditacions i reconeixement de mèrits de docents i de recerca. 

Del total de 541 consultors responsables de l'atenció docent de les assignatures que formen les 
titulacions del homologades objecte d'avaluació, un 31% quals havia assolit el grau de doctor. En relació 
al seu àmbit d’activitat, el 50% aproximadament desenvolupa la seva activitat principal en l’àmbit 
acadèmic, mentre que l’altra meitat ho fa en el món professional. Aquest equilibri entre equip docent de 
procedència acadèmica i professional resulta cabdal per a acompanyar a l’estudiant en titulacions de 
caràcter professionalitzador. Especialment el consultor amb atenció docent de les assignatures de treball 
final té una experiència professional i acadèmica consolidada en l’àmbit de coneixement de la titulació. 

Els informes de seguiment de les titulacions mostren les taxes de rendiment i èxit de les assignatures i la 
satisfacció global dels estudiants amb les assignatures, i també la satisfacció dels estudiants amb l'acció 
de consultoria i el sistema d'avaluació. Les mitjanes de satisfacció amb l’acció docent en graus i màsters 
és la que es detalla a continuació: 
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 Mitjana de satisfacció amb les assignatures a graus Economia i Empresa: 79,3% (a la UOC, 
77,5%) 

 Mitjana de satisfacció amb les assignatures a MU Economia i Empresa: 80,8% (a la UOC, 
80,9%) 

 Mitjana de satisfacció amb les assignatures a Economia i Empresa: 79,5% (a la UOC, 78,10%) 
 
El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per a desenvolupar les 
seves funcions i atendre els estudiants.  
 
L'activitat acadèmica del professorat propi integra el conjunt de funcions que ha d'assumir el professorat 
propi al llarg de la seva carrera acadèmica i inclou l'activitat docent i d'innovació, l'activitat de recerca i 
transferència i la difusió de coneixement i l'activitat institucional. Mitjançant un pla de dedicació 
acadèmica, la universitat disposa dels mecanismes per a assegurar l'acompliment de la càrrega 
acadèmica de la universitat i el dimensionament correcte dels equips acadèmics. La direcció d'estudis és 
responsable que el conjunt d'activitat acadèmica del professorat cobreixi les necessitats docents i la 
resta d'objectius estratègics del professorat i dels estudis.  

 

La dedicació acadèmica de cada professor s’estableix per a cada curs acadèmic, durant el mes de juliol, 
d’acord amb els resultats del curs anterior, i en funció de disponibilitats de professorat i càrrega docent 
anual a cobrir pels Estudis. L’any 2014-2015 la dedicació docent del professorat s’ha mesurat a través de 
les unitats de dedicació acadèmica (UDA) i la resta d’activitat acadèmica (recerca, transferència, difusió, 
activitats institucionals i acadèmiques, etc) s’ha planificat i informat en un pla d’objectius anuals que s’ha 
revisat durant el període intersemestral de febrer. La mesura de les UDAs és un instrument de 
planificació i direcció acadèmica a nivell d’Universitat i d’Estudis per assegurar l’acompliment de la 
càrrega acadèmica de la Universitat i el correcte dimensionament dels equips acadèmics. La direcció 
d’Estudis és responsable que la dedicació acadèmica del seu professorat cobreixi les necessitats 
docents i la resta d’objectius estratègics dels Estudi 

Així doncs, la carrera acadèmica individual del professorat és planificada en funció del seu perfil, el seu 
rendiment i les necessitats a cobrir pel conjunt dels Estudis. Si bé l’activitat docent és compartida pel 
conjunt del professorat, la seva intensificació en activitats de recerca i/o de gestió acadèmica bé marcada 
per les aptituds contrastades del professorat en aquests àmbits i la seva capacitat de progressió.  

Tanmateix i al marge dels objectius de consecució individuals, anualment es fixa un objectiu docent 
comú pel conjunt dels estudis. Aquest objectiu docent comú està acompanyat d’una acció formativa per 
al professorat, i té com a resultat final la definició d’una política comuna en relació a l’objectiu treballat. Si 
l’objectiu per al curs 2013-2014 va ser el feed-back a les aules, durant el curs 2014-2015 s’ha treballat 
especialment la incorporació de material docent innovador a les aules, i concretament l’increment de 
material audiovisual com a suport docent en assignatures de difícil assimilació. Per a la consecució 
d’aquest objectiu s’ha designat un professor referent dins dels Estudis amb major expertesa en aquests 
nous formats que ha realitzat una formació genèrica i un assessorament personalitzat al professorat amb 
l’objectiu que totes les assignatures tinguin associats recursos d’aquesta naturalesa en el seu disseny.  
(El resultat d’aquest impuls a la incorporació de material audiovisual és que un 17,7% de les 
assignatures actualment incorporen aquests recursos a les aules, front a un 5,49% el curs anterior. 
Tanmateix com mostra dels outputs obtinguts en aquesta tasca de renovació dels recursos docents a 
l’aula, destaquem els vídeos vinculats als TFG/TFM on s’orienta a l’estudiant en la defensa virtual i 
presencial de la memòria del TFG/TFM, o bé la planificació dels materials relatius a l’assignatura 
‘iniciació a les matemàtiques’ que s’ha afegit com a optativa en la majoria de Graus).  

Al marge d’aquest nou objectiu  docent, que com s’ha esmentat en informes anteriors té com a finalitat 
intensificar la reflexió i el consens del professorat envers un aspecte estratègic per a la qualitat docent de 
les nostres titulacions, s’han continuat promovent els projectes endegats en cursos anteriors, per tal de 
seguir avançant en la millora continua dels mateixos.  

En aquest sentit destaquem l’impuls continuat en projectes com ‘la millora del feedback a les aules’, així 
com ‘el treball i avaluació de les competències a l’aula’. En aquest sentit les dades que es mostren a 
continuació evidencien l’impacte dels projectes en les aules: 
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- En relació al feed-back, el seguiment del feedback queda reflectiu en el resum següent: 

 

74,64%

10,53% 6,22% 2,87% 5,74%

60,37%

12,80% 9,15% 10,37% 7,32%

Tots Quasi tots Alguns Cap En blanc

Segueixen Política Feed - Back 2014

2013

 

 

- En relació al treball de competències el seu progrés queda reflectiu en l’apartat corresponent 
dins de l’apartat 5 del present informe: 

 

D’altra banda s’han continuat donant suport i projecció a aquelles activitats de difusió que fan visibles els 
resultats d’aquest treball en equip i que reforcen la notorietat del conjunt dels estudis dins i forma de la 
institució. En aquest sentit destaquem la celebració del II Workshop en Business, Economics and e-
learning, així com els dos nous dossiers de la revista dels Estudis: Oikonomics, en aquesta ocasió 
dedicats a les xarxes socials i als reptes actuals de la Unió Europea, l’economia i l’empresa. Aquestes 
dues iniciatives a més de posar en valor el treball de l’equip propi dels Estudis, també fomenta, de 
manera explícita, la participació del conjunt de l’equip docent dels estudis, on hi tenen un paper cabdal 
els nostres col·laboradors docents.  

Pel que fa a la necessitat de nous consultors, aquesta es determina cada semestre segons el nombre 
d'estudiants matriculats, però també fruit de l'anàlisi que es fa semestralment dels indicadors de 
satisfacció de l'acció de consultoria, tal com es mostra en els informes de seguiment. A partir de la 
definició dels perfils acadèmics i professionals previstos als estudis, s'inicia la convocatòria per a la 
selecció de personal docent col·laborador nou. Es prioritzen candidatures amb una àmplia experiència en 
el món professional o especialització acadèmica i investigadora en l'àmbit de cada assignatura. Això 
facilita una acció docent contextualitzada i aplicada.  
 
La institució ofereix  suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat docent del 
professorat  
 
Des dels Estudis és dóna suport a les activitats de difusió, transferència i innovació relacionades amb 
l’activitat docent i de recerca. D’aquesta manera, i en el cas que no s’hagi pogut obtenir altre 
finançament, s’ofereix ajut econòmic al conjunt del professorat per a la traducció i revisió d’articles en 
anglès així com l’assistència a congressos internacionals.  En aquesta mateixa línia s’ha donat suport a 
totes les iniciatives de realitzar estades de recerca a l’estranger. 
 
D’altra banda forma part del compromís del professorat dels Estudis d’Economia i Empresa envers la 
institució estar present en els diferents projectes, iniciatives o grups de treball relacionats amb la 
innovació o millora docent del conjunt de la universitat, i per aquest motiu s’esperona activament al 
professorat a que hi participi 
 
En quant a la participació en projectes d’innovació docent destaquem: 
 

1. El desenvolupament de 3 projectes que van resultar finalistes, i per tant estan en procés 
d’execució, en el marc de la convocatòria APLICA d’ajut a la innovació docent de la UOC. 
Aquests projectes són 1) l’Aula SPA (aula configurada com un Site Professional Ad-hoc per 
desenvolupar un Projecte d’Aplicació Pràctica real en un entorn d’e-Learning), 2) el projecte 
Cooperactivitats (Espai d’innovació metodològica sobre l’aprenentatge de i mitjançant l’economia 
cooperativa i/o fabricació digital ) i 3) l’Aprenentatge online a mida (solució altament 
individualitzada a les necessitats formatives de les persones, no subjecte a les dates 
acadèmiques establertes, i que complementi l'oferta educativa estandarditzada de la UOC). 
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2. La preparació d’un projecte de conceptualització de les pràctiques virtuals en la convocatòria de 
l’AGAUR d’ajut a projectes acadèmics estratègics de millora de la qualitat, l’eficiència i la 
internacionalització per a l’any 2014 (EMQEI), si  bé al final la resolució no va ser favorable. 

3. La participació del professorat dels Estudis d’Economia i Empresa en tots els grups d’interès que 
promou l’e-learn center de la UOC i que aborden aspectes estratègics del model pedagògic de la 
Universitat. Aquest grups són actualment: E-Assessment, Abandonament, Expressió Oral i 
Escrita i0 Videos Docents. Actualment i a iniciativa dels Estudis d’Economia i Empresa, s’està 
conformant un grup relatiu al treball i avaluació de les competències a l’aula. 

 
El gràfic següent mostra que pel curs 2014-15 i per un total de 209 assignatures valorades, en un 35% 
d’elles el professorat manifesta haver incorporat una innovació docent en el seu desenvolupament. 
 

35%

65%

Introducció Innovacions

Si

No

 
 
 
 
Mecanismes de coordinació entre les diferents figures docents 
 
La coordinació entre les diferents figures docents del programa es basa en la responsabilitat compartida. 
És per això que la coordinació del programa exigeix que el conjunt del professorat vinculat a la titulació 
(Directora d’Estudis, Directors/es de Programa, professors/es responsables d’assignatura, professors/es 
consultors/es i professors/es tutors/es) sigui i actuï com un equip docent, és a dir, com un grup de 
professors i professores que treballen de forma conjunta i col·laborativa, a fi d’aconseguir una docència 
de qualitat amb un objectiu comú: la formació de titulats, assegurant un bon funcionament de les 
assignatures que composen el programa.  
 
La Direcció dels Estudis manté una reunió quinzenal amb Els/les Directors/es de Programa i les 
Mànagers de Programa per tal de debatre de manera transversal l’execució de l’estratègia docent 
prevista així com consensuar solucions a les diferents problemàtiques i situacions plantejades. Fruït 
d’aquestes reunions s’elaboren unes actes que resumeixen els diferents punts d’acord pel que fa al 
tractament acadèmic dels temes tractats. És també en el marc d’aquestes reunions on es treba llen els 
aspectes de transversalitat entre les diferents titulacions, generant situacions de sinèrgies altament 
eficients. 
 
 
Els/les Directors/es de Programa, assumint la direcció i coordinació del mateix, mantenen una 
comunicació constant amb els professors i professores responsables de les assignatures que 
formen part de la titulació. Aquesta comunicació es porta a terme de forma virtual, a través d’espais de 
comunicació online (correus electrònics, grups o sales de treball en el campus virtual de la UOC) i també 
presencial, a través de reunions mensuals, convocades per la Direcció d’Estudis, que tenen lloc a la 
Universitat. En aquestes reunions, on participa conjuntament el professorat i els equips de gestió,  es 
debaten i comparteixen temes relacionats amb l’activitat docent i amb els processos de gestió docent de 
la titulació, en els quals estan implicats el professorat. 
 
Per la seva banda, el professorat responsable d’assignatura, responsable de vetllar per assegurar 
la qualitat i el rigor de l’activitat docent, coordina el conjunt de professors consultors que 
imparteixen docència en les assignatures de la titulació. Aquesta coordinació es fa principalment 
mitjançant espais de comunicació virtual (grups o sales de treball) del campus virtual de la UOC, en els 
quals el professor responsable d’assignatura distribueix i coordina les diferents tasques assignades als 
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professors consultors cada semestre. A més d’aquesta comunicació constant a través d’espais de 
comunicació virtuals, el professor responsable d’assignatura també pot portar a terme durant el curs 
acadèmic una o vàries reunions presencials amb els professors consultors que coordina per informar, per 
exemple, sobre noves propostes de gestió o d’innovació docents que es volen desenvolupar al llarg del 
curs. Per últim, al llarg del curs acadèmic també té lloc contacte telefònic entre el professor responsable 
d’assignatura i el professor consultor, per tractar alguns temes puntuals que se’n derivin de l’activitat 
docent. 
 
Participació dels col·laboradors docents 
 
La Direcció de Programa es l’encarregada de coordinar l’equip de tutors i tutores que ofereixen orientació 
i suport acadèmic als estudiants que tutoritzen. Aquesta coordinació es desenvolupa en espais de 
comunicació virtual (grups o sales de treball) del campus virtual de la Universitat, així com a través de 
reunions presencials que poden tenir lloc a l’inici o al final de cada semestre. L’objectiu d’aquesta 
comunicació entre Direcció de Programa i equip de tutors és proporcionar a l’equip de tutors un suport 
constant en les seves tasques.  
 
D’altra banda, bianualment, la Direcció d’Estudis convoca l’equip de tutors i tutores dels Programes a una 
Jornada presencial on es comparteixen noves propostes i actuacions per assegurar un bon nivell 
d’acompliment de les tasques de tutoria de la Universitat. Així el gener del 2015 els Estudis d’Economia 
vam celebrar la 3ª Jornada de tutors dels Estudis (gener 2015). Aquesta trobada va tenir com a objectiu 
compartir amb l’equip de tutors i tutores dels Estudis noves propostes i actuacions que impactin 
directament en les seves tasques. Es va plantejar un ordre del dia amb una part transversal (Balanç i 
objectius dels Estudis d’Economia i Empresa envers l’activitat de tutoria. Els serveis d’orientació 
acadèmica i bones pràctiques) i una d’específica per cada programa. 
 
En aquesta Jornada es va posar a disposició dels tutors una nova guia que té com objectiu explicar la 
funció de tutoria en el marc dels Estudis d’Economia i Empresa, així com les tasques associades a 
aquesta funció. Aquestes tasques associades estan vinculades, per una banda, a la personalització de la 
relació amb l’estudiant (coneixement, seguiment i orientació acadèmica, tràmits, orientació professional, 
formació continuada) i d’altra banda, amb la consecució dels objectius institucionals a efectes d’ 
abandonament i taxes de satisfacció. En aquest punt volem destacar la participació dels propis tutors en 
l’organització i presentació de les bones pràctiques. 
 
D’altra banda s’ha continuat donant impuls a les iniciatives endegades en cursos anteriors i que tenen 
com a objectiu involucrar als col·laboradors docents en les pràctiques d’innovació, millora docent i 
transferència de coneixement.  

3. Informació pública (E2) 
 
Els Estudis d'Economia i Empresa disposen de diferents canals de comunicació per difondre tota aquella 
informació relacionada amb els propis Estudis, així com en relació a cadascun dels programes que el 
conformen.  

Aquests canals de comunicació són els següents: el campus virtual de la UOC, el portal de la UOC, els 
dos blogs dels Estudis d'Economia i Empresa relacionats respectivament amb temes fiscals i amb el 
turisme,  el Web dels Estudis d'Economia i Empresa, així com les tres comptes Twitter dels propis 
Estudis (@UOCecoemp, @uocbs, @UOCturisme, amb un total aproximat de 6.000 seguidors). Aquest 
any se n’ha habilitat una d’específica per dinamitzar l’actualitat en l’àmbit del turisme. 

La informació relacionada amb els programes oferts pels Estudis d'Economia i Empresa es revisada i 
actualitzada cada semestre. La descripció de cadascun dels graus i màsters és clara, amb la finalitat de 
donar resposta a tot allò que espera trobar una persona interessada en cadascuna de les titulacions.  

El pla d'estudis i les dades sobre el professorat d'una titulació es pot extreure des del portal, des del 
campus així com des del WEB dels Estudis.  
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En la línia acadèmica, també comptem amb un repositori que recull tots els treballs finals, l’accés del 
qual és lliure (http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/handle/10609/2225), i això permet que persones 
interessades en una titulació puguin saber quina tipologia de treballs es realitzen i les diferents 
temàtiques que es tracten a cada titulació. 

Tant els blogs com les xarxes socials permeten facilitar informació relacionada amb les titulacions dels 
Estudis d'Economia i Empesa, així com de tots aquells actes presencials que s'organitzen des dels 
programes i/o des dels Estudis i qualsevol informació rellevant que pugui ser d'interès per al col·lectiu 
d'estudiants, graduats i per la societat en general.  

Els blogs dels Estudis d'Economia i Empresa són els següents: 

- Blog Fiscal UOC: http://fiscal.blogs.uoc.edu/ 

 - Blog Turisme UOC: http://turisme.blogs.uoc.edu/ 

- Blog Business School: http://blogmbauoc.tk 

El Web dels Estudis d'Economia i Empresa s'accedeix a través del següent enllaç: 
http://www.uoc.edu/portal/ca/estudis_arees/economia_empresa/~index.html 

Aquest any la web ha sofert les següents actuacions: 1) s’ha redissenyat la web dels Estudis per tal 
d’adequar el seu disseny al del portal de la UOC. 2) Des de la plana d’inici del web dels Estudis 
d’Economia i Empresa els usuaris poden seguir qualsevol dels tres comptes de twiter, la revista 
Oikonomics, els dos blogs i el web dels programes Business School. 3) S’ha inclòs un apartat de 
“doctorat” on es definieixen les línees de recerca dels Estudis Amb el detall de grup de recerca i 
investigadors.  

Com ja s’ha esmentat anteriorment s’han continuat donant suport i projecció a aquelles activitats de 
difusió: D’una banda la Revista Oikonomics que ha publicat dos números més durant el curs 2014-15, i 
també el Il  Workshop in Business, Economics and e-Learning que pretén afavorir l'intercanvi d'idees 
i experiències en el camp en què l'empresa i l'economia interseccionen amb l'e-learning:  

Es pot accedir al tercer número de la Revista Oikonomics a través del següent enllaç:  

http://oikonomics.uoc.edu/divulgacio/oikonomics/ca/numero03/sumari.html 

Es pot accedir al web del Il  Workshop in Business, Economics and e-Learning A través del següent 
enllaç: 

http://www.uoc.edu/portal/ca/symposia/elearning_economia_empresa2014/index.html 

Així mateix, els vídeos que s'enregistren en relació als Estudis d'Economia i Empresa que poden ser 
d'interès general o per estudiants dels Estudis es posem a  través del canal UOC de YouTube 
(https://www.youtube.com/user/UOC). 

Com a proposta de millora, considerem que és fonamental publicar els informes de seguiment de titulació 
i de centre, així com el pla de millora que se'n derivi, i per aquest motiu des del curs passat aquesta 
documentació està disponible pels estudiants.  

4. Mecanismes de millora de la qualitat (E3) 
 
L’any 2013-2014 es va posar en marxa una base de dades, on es recull, anualment durant el mes 
d’octubre i en relació al curs acadèmic anterior, una valoració qualitativa del funcionament de les 
assignatures, per part del professorat que n’ha assumit la responsabilitat. Aquest mecanisme, que es va 

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/handle/10609/2225
http://turisme.blogs.uoc.edu/
http://blogmbauoc.tk/
https://www.youtube.com/user/UOC
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considerar medul·lar per al seguiment i millora de la qualitat de les titulacions dels estudis d’economia i 
empresa, durant el curs 2014-2015 s’ha millorat tant en contingut com en funcionalitat. 
 
Així, en aquesta base de dades complementa la informació quantitativa que s’extreu de les enquestes 
institucionals que responen els estudiants, s’hi han afegit nous elements de valoració tant pel que fa al 
desenvolupament de competències com per la satisfacció d’aspectes com la tasca dels consultors, els 
recursos d’aprenentatge, o els sistemes d’avaluació entre d’altres. D’aquesta manera, la informació que 
conté aquesta base de dades, que s’emplena per a cada assignatura a partir d’una enquesta distribuïda 
entre tot el professorat, queda estructurada en els següents apartats: 
 

 Primer IDENTIFICACIÓ 

 Segon MATERIALS 

 Tercer EINES 

 Quart PERSONAL DOCENT COL·LABORADOR 

 Cinquè SISTEMA D’AVALUACIÓ 

 Sisè AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES 

 Setè INNOVACIONS / BONES PRÀCTIQUES INTRODUIDES 

 Vuitè VALORACIÓ GLOBAL DE LA DOCÈNCIA I PROPOSTA DE MILLORA 

 Novè  INDICADORS  
 
 
El detall d’aquesta informació permet obtenir una informació agregada, comparativa, per estudis, per 
programa i per àmbit d’expertesa, del conjunt d’aspectes que sustenten el nostre model educatiu. D’altra 
banda permet obtenir informació addicional de cadascun dels indicadors de satisfacció que s’obtenen de 
l’enquesta institucional (recursos, consultors, i sistema d’avaluació) 
 
Tanmateix també permet obtenir un mapa per al conjunt de les titulacions sobre els aspectes enquestats. 
Els resultats obtinguts també són objecte d’exposició pública i debat en el marc dels Estudis. 
 
Amb la informació quantitativa i qualitativa recollida s’elaboren anualment els informes de seguiment de 
les titulacions que contenen una avaluació del funcionament de la titulació durant el curs, així com el full 
de ruta cap a una millora global de la mateixa. Per a l’elaboració d’aquests informes es realitzen un 
conjunt de reunions que comencen analitzant, per part dels Directors de Programa dels Estudis, els 
aspectes transversals que han tingut incidència comuna durant el curs. Posteriorment cada comissió de 
titulació treballa de manera específica el informe de cada titulació, i finalment es fa una nova posada en 
comú transversal per tal de garantir el màxim de sinèrgies i coordinació entre les diferents propostes de 
millora. L’equip de Qualitat de la UOC assisteix als Estudis en tot aquest procés, guiant i assessorant 
l’elaboració de l’informe.  
 
També en el marc dels diferents mecanismes de coordinació docent esmentats en l’apartat 2, es 
desenvolupen diferents iniciatives de millora docent: 

  
- En les reunions mensuals de tot l’equip dels Estudis d’Economia i Empresa, es conviden a 

d’altres operatius de la casa per a informar i debatre diferents iniciatives d’interès que poden ser 
d’aplicació en els estudis. L’ordre del dia de la reunió així com el suport documental utilitzat en la 
mateixa queda a disposició de tot l’equip de professorat i de gestió dels Estudis.  

- En les reunions quinzenals de direccions de programa es treballen de manera transversal 
aspectes acadèmics rellevants per al bon funcionament de les titulacions i se’n milloren els 
circuits i continguts (treballs finals, pràctiques, equivalències, avaluació, etc). 

 
En aquest sentit es vol destacar el procés de reflexió que es va endegar durant el curs acadèmic al 
voltant del 3+2. En aquest sentit, es va demanar a cada Direcció de Programa que fes una primera 
valoració o posicionament en aspectes relatius al programa com:  
 
1) el perfil professional dels Estudiants que esperes matricular,  
2) les sortides professionals que oferiria la titulació,  
3) l’element de diferenciació del programa envers d’altres amb la mateixa durada, 
4) la identificació dels programes de continuïtat (Grau) o de procedència (MU) a la UOC,  
5) la possible transversalitat amb d’altres programes de la UOC.  
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Els dubtes generats al voltant d’alguna de les titulacions va originar estudis de mercat específics per tal 
de preveure el comportament i preferències de l’estudiant davant diferents escenaris de grau i màster.  
 
Aquest debat, especialment intens pel cas dels Graus va donar lloc a una proposta concreta de mapa de 
Graus en el marc hipotètic de poder oferir graus de 180 crèdits, així com una primera aproximació als 
màsters de continuïtat. El resultat d’aquest debat va ser exposat en reunió plenària amb tot el professorat 
i equip de gestió dels estudis dels estudis.   
 
Finalment és important destacar que el curs 2015-2016 s’inicia el procés d’acreditació de la majoria de 
titulacions incloses en el present informe. Aquest procés ha d’enriquir el procés de millora continuada 
que és produeix en el marc de les titulacions. 

5. Valoració dels resultats obtinguts per les titulacions dels estudis-  
 
Si bé la valoració específica dels resultats obtinguts per a les diferents titulacions dels estudis estan 
contingudes en els respectius informes de seguiment annexats a aquest document, a continuació es 
comenten els resultats de manera global. 
 
El conjunt de l’oferta dels Estudis 
 
Les principals novetats a nivell de portafoli durant el curs 2014-2015 han estat les següents: 
   

- Desplegament del Màster Universitari en Responsabilitat Social Corporativa (verificat el Juliol del 
2014) 

- Desplegament del Postgrau Propi en Creació de PIMES 
- Desplegament del Máster Propi en Direcció i Gestió de la Innovació.  
- Desplegament del programa Executive MBA en el triple itinerari d'especialització en: Negocis 

digitals, Negocis internacionals, Entrepreneurship i Innovació. 
- Desplegament del eMBA in International Business (anglès) 
- Nous Convenis de Doble Titulació amb diferents Escoles d’Enginyeria de la UPC. 

 
 
D’altra banda durant el curs 2014-2015 s’ha treballat en la confecció de la memòria del Grau en 
Economia (desplegament previst pel 2015-2016) així com la resolució de les al·legacions al Màster 
Universitari en Turisme Sostenible, Societat i TIC per al seu desplegament efectiu durant el curs 2015-
2016. 
 
D’aquesta manera es completa un portafoli ampli que abasta un ampli espectre del coneixement en 
l’àmbit de l’economia i l’empresa, amb titulacions pròpies i homologades altament professionalitzadores, 
tant a nivell de grau com de màster. La incorporació del Grau d’Economia completa uns itineraris oficials 
de Grau i Máster tant de l’àmbit de l’Economia com de l’Empresa donant continuïtat no només als 
nostres estudiants, sinó que contribuint també a la formació empresarial d’estudiants procedents d’altres 
àmbits. 
 
 
Matrícula d’acord amb els objectius: 
 
Tal i com és d’esperar en un context d’extinció i transició cap a les titulacions adaptades a l’EEES el 
conjunt de matriculats en les titulacions dels Estudis segueix la tendència creixent de cursos acadèmics 
anteriors, essent en aquest darrer curs el creixement d’un 3,5%. En aquesta ocasió, i pel que fa a 
estudiants nous es trenca la tendència negativa del curs anterior, i la primera matricula incrementa un 2% 
(el curs 2013-2014 la davallada va ser del 16%). Cal destacar, però que la tendència de graus i MU ha 
estat diferent, si bé en Graus la matrícula s’ha mantingut, patint només una lleu recessió, la matrícula de 
MU ha incrementat gairebé en un 22% en part motivat per l’oferta del nou MU en Responsabilitat Social 
Corporativa. 
 
Les accions de millora proposades per les titulacions on l’evolució de la matrícula no ha estat positiva 
estan encaminades a modificar aquesta tendència negativa. Aquestes accions es circumscriuen tan en la 
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política de preus de la universitat , en la renovació de la informació al portal, o a accions comercials 
específiques, entre d’altres. 
 
Tanmateix considerant l’evolució de la matrícula universitària en general, i les particularitats del perfil 
d’estudiants dels Estudis d’Economia i Empresa –majoritàriament ocupats a jornada completa i amb 
experiència prèvia amb l’educació superior, molts d’ells en possessió d’un títol universitari–, les 
titulacions segueixen disposant d’un volum d’estudiants matriculats important. A falta de dades més 
actualitzades, en el sistema universitari català el Graus dels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC 
representen una quota de mercat destacable en el conjunt del sistema ocupant les primeres posicions  
en cadascuna de les titulacions. 
 
El perfil d’ingrés dels estudiants: 
 
En general el perfil dels estudiants que accedeixen als Graus el curs 2014-15 és similar al dels cursos 
anteriors. Aquests accedeixen principalment amb Estudis universitaris no finalitzats, titulats procedents 
d’altres titulacions  i amb Cursos de Formació de Grau Superior o Formació Professional.  

Si bé els resultats per titulació són heterogenis, com és d’esperar en la nostra universitat els estudiants 
de nou ingrés provenen de les PAU són minoritaris, si bé en àmbits com el d’Administració i Direcció 
d’Empresa han experimentat un cert creixement (passant del 4,9% al 6,9%). Finalment que en aquesta 
darrera etapa dels processos d’extinció, el número d’estudiants que provenen de titulacions LRU, ha 
augmentat significativament.  

 

El treball de les competències 

 

Com a continuació de la feina endegada en anys anteriors, el passat curs acadèmic es va insistir en la 
incorporació de l’avaluació de les competències tant en plans docents com en proves d‘avaluació. En 
aquest sentit l’enquesta passada al professorat ens ha permès constatar que efectivament s’està 
estenent l’avaluació de les competències transversals atribuïdes a les assignatures, així com la seva 
explicitació en els diferents documents docents. En el gràfic adjunt, i en relació als graus, es pot apreciar 
com l’ús de la guia transversal de competències, la incorporació efectiva en el pla docent i proves 
d’avaluació ha incrementat durant el darrer curs acadèmic. 
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D’altra banda, i per tal de fer un pas endavant en la concreció del treball de les competències i el seu 
equilibri en el conjunt de les titulacions s’ha demanat al professorat, que faci una avaluació del nivell 
d’aprofundiment amb el que s’han desenvolupat, alhora que també s’ha demanat que identifiquin quina 
és la prova d’avaluació més representativa d’aquest desenvolupament. 

 

2,39%

21,53%

51,67%

14,83%

39,23% 37,80%
32,54%

Nivell d'aprofundiment competències

 

 

Cal destacar que aquesta identificació de ‘bones pràctiques’ pel que fa al treball de competències, ens 
permet millorar la Guia de Competències Transversals dels Estudis i promoure la seva difusió entre el 
col·lectiu docent. 

 

Finalment, i després del procés de racionalització realitzat en cursos anteriors, s’ha donat veu al 
professorat per tal d’identificar quines són aquelles assignatures on es voldria canviar l’assignació de 
competències treballades. Val a dir que, tal i com mostra el quadre adjunt, en general el professorat està 
còmode amb les competències que actualment treballa a l’aula. 

 

Canvi de competències 2014-2015 2013-2014

A treure 11 5,26% 10 6,10%

A afegir 11 5,26% 16 9,76%  

 
Adequació del sistema d’avaluació assignatures  
 
Durant el curs 2014-2015 s’han mantingut els sistemes d’avaluació de les assignatures, tant pel cas dels 
Graus com pel dels Màsters Universitaris, al considerar-los sistemes d’avaluació adequats. En ambdós 
casos, hem seguit centrant l’avaluació en el procés d’avaluació continuada donat que el considerem clau 
pel bon aprofitament del procés d’aprenentatge. 
 
En aquest sentit, en el cas dels graus, la qualificació de l’avaluació continuada (AC) representa el 70% 
de la nota final mentre que l’altre 30% sorgeix de la qualificació assolida en la Prova de Síntesi a la qual 
només s’hi té accés en el cas d’haver superat l’AC. A més, a la mateixa prova de síntesi s’ha d’obtenir 
una qualificació mínima de 3,5 perquè actuïn les ponderacions citades. 
 
Si no es supera l’AC, aleshores es realitza un examen la qualificació del qual equival al 40% de la nota 
final de l’assignatura mentre que l’AC pondera en un 60%; aquests pesos només són aplicables si s’obté 
una nota mínima a l’examen de 4 i en el cas que de la ponderació en resulti una qualificació final superior 
a l’assolida a l’examen. Si aquesta condició no es dóna, aleshores la nota final de l’assignatura és la de 
l’examen. Finalment en el supòsit de no haver seguit l’AC, la qualificació final de l’assignatura és 
l’obtinguda a l’examen final. 
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Pel que fa als màsters universitaris, la convicció que és a través de l’AC amb el què s’assoleix el millor 
aprofitament del procés d’aprenentatge queda encara més fortament reafirmada donat que les 
assignatures només es poden superar a partir de l'avaluació continuada i la nota final d'aquesta esdevé 
la nota final de l'assignatura. 
 
Al finalitza el curs 2014-2015 es va demanar al professorat detall sobre com s’estava exercint aquest 
procés d’avaluació (número de proves, contingut de les proves, flexibilitat en el calendari, etc) i també si 
es sentia còmode amb el sistema d’avaluació actual, que com hem destacat promou l’avaluació 
continuada. Concretament el treball realitzat en l’àmbit de les competències ha posat de manifest que en 
determinants contextos la prova final pot no tenir sentit (per exemple quan la competència prioritzada és 
‘el treball en equip’). En aquest sentit s’han realitzat alguns canvis, eliminat la prova final en aquelles 
assignatures on la competència no podia ser avaluada d’aquesta manera. 
 
De l’enquesta realitzada s’obté la següent caracterització de l’avaluació continuada en els Graus i 
Màsters dels estudis 
 

2,04% 2,04% 1,36%

65,99%

20,41%

3,40% 0,68%
4,08%

0,82% 1,64% 3,28%

72,95%

17,21%

4,10%
0,00% 0,00%

8 7 6 5 4 3 2 En blanc

Nombre PAC GRAUS 2014

2013

0,68% 2,04% 2,04%
6,12%

65,31%

10,20% 8,16% 5,44%
0,00% 1,64% 3,28%

8,20%

69,67%

15,57%

1,64% 0,00%

8 7 6 5 4 3 2 En blanc

Nombre PAC per seguir l'AC GRAUS 2014

2013

 
 
 

9,68%

24,19% 22,58%

35,48%

1,61%
6,45%7,14%

35,71%

28,57%

19,05%

4,76% 4,76%

6 5 4 3 2 En blanc

Nombre PAC MU 2014

2013

6,45%
9,68%

29,03% 30,65%

9,68%
6,45% 8,06%

0,00%

11,90%

42,86%

19,05%
16,67%

2,38%
7,14%

6 5 4 3 2 1 En blanc

Nombre PAC per seguir l'AC MU 2014

2013

 
 
 
 
Treball Final i Pràctiques Empresarials 

El treball final constitueix un projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres 
assignatures del grau corresponent i no desenvolupa un contingut específic diferent. El TF ha de 
permetre evidenciar les competències que el graduat ha adquirit, ha millorat i ha consolidat amb les 
diferents assignatures de la titulació. Aquesta naturalesa evidencial de les competències i continguts 
adquirits durant la titulació el fan un element clau en el disseny curricular de la titulació 
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Cada titulació permet l’elaboració de diferents tipologies de treball final, depenent de l’ interès personal i 
professional de l’estudiant. Aquestes tipologies si bé són majoritàriament estables en el temps poden ser 
ampliades, modificades o reduïdes en funció de les pròpies demandes dels estudiants o l’interès de la 
titulació en obrir noves línies de treball.  

L'estudiant ha de desenvolupar un projecte individual, i disposa d'un consultor de projecte que ha de 
motivar i orientar als estudiants en tots els aspectes relacionats amb el TF, tant de caràcter tècnic com 
en qüestions metodològiques. El suport i guia és personalitzada per a cadascun dels estudiants, atès què 
en cada cas, s'ha de tenir en compte les peculiaritats de cadascun dels projectes per a la seva 
planificació i desenvolupament. Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació 
contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura.  

El total de TF matriculats durant el curs 2014/2015 ha estat de 472 per graus i 383 per màsters i això 
suposa un increment del 47% en el cas dels graus i un decreixement de -12% en el cas de màsters 
respecte del curs anterior. El decrement en el cas dels MU està concentrat en el MU de PRL. 
 
En el cas de les pràctiques si bé és una opció minoritària en les nostres titulacions de grau, és 
assignatura obligatòria en els programes de màster. En les nostres titulacions de Grau s’ofereixen les 
assignatures optatives Pràctiques empresarials I i Pràctiques empresarials II (pràctiques curriculars). 
Tenint en compte el perfil de l’estudiant de la UOC (la majoria estan inserits en el mercat laboral), no es 
detecta un increment de la demanda per part de l’estudiant per cursar-les. 
 
L’assignatura Pràctiques empresarials I consisteix en la participació en un projecte virtual de gestió i 
desenvolupament d'una empresa virtual, en un context competitiu, utilitzant un simulador empresarial. 
Pel que fa a l’ús d’aquesta eina, els jocs de negoci (business games) es centren en potenciar habilitats i 
competències relacionades amb els processos de decisió habituals de la direcció o del management, i 
serveixen d'integradors o finalitzadors de l'assoliment de la formació bàsica a nivell de gestió 
empresarial.   
 
Pel que fa a l’assignatura Pràctiques empresarials II, aquesta assignatura ofereix la possibilitat de 
realitzar pràctiques externes presencials o virtuals en empreses reals, amb el seguiment d’un tutor de 
pràctiques assignat.  
 
El total de pràctiques realitzades durant el curs 2014/2015 en els graus ha estat de 21 mentre que el curs 
anterior n’ havíem tingut només un cas. Per als màsters universitaris el total de pràctiques realitzades 
durant el curs 2013/2014 ha estat de 73 mentre que el curs anterior n’hi va haver 6. El creixement, 
doncs, és més acusat en el cas dels màsters universitaris per la naturalesa obligatòria de l’assignatura. 
 
D’altra banda, amb el reconeixement acadèmic de l’experiència professional (RAEP) -tràmit que permet 
que es reconeguin assignatures en funció de l’experiència professional demostrada a partir d’un seguit 
d’evidències- els estudiants amb un bagatge professional relacionat amb la seva titulació i que ho 
acrediten documentalment poden convalidar fins un màxim de 36 crèdits, en funció de les taules que els 
estudis han definit pel reconeixement. Actualment el RAEP de la titulació reconeix les assignatures de 
Pràctiques I i Pràctiques II, per tant un total de 12 crèdits. 
 
Per últim, en relació a les pràctiques no curriculars, si una empresa vol oferir pràctiques externes (no 
curriculars), l’equip de la Borsa de Treball de la Universitat disposa d’un recull de necessitats i són ells 
qui gestionen directament el conveni amb l’empresa. 
 
 
Finalment es vol posar de manifest un conjunt de millores implantades en el marc d’aquestes 
assignatures: 
 

 Treball Final 
 

- Millora de la informació publicada al portal. 
- Coincidint amb les Jornades d’entrega dels Millors TFGs s’han realitat tallers sobre com 

desenvolupar un Treball Final. 
- Es va millorar tant el contingut com la forma de la rúbrica d’avaluació dels Treballs Finals, i a 

partir d’aquest curs l’estudiant disposa en un únic document que es va actualitzant a cada 
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entrega parcial del TF, el feedback del seu director tant pel que fa a la forma i contingut del 
treball, com les competències a desenvolupar. 

- S’ha dissenyat un material audiovisual transversal sobre com afrontar la defensa del Treball 
Final. 

- S’ha incorporat la possibilitat de fer Treballs Grupals en la modalitat del TFG de ‘emprenedoria’. 
En un futur proper es preveu que aquest treball grupal, actualment circumscrit a estudiants del 
mateix grau, es pugui desenvolupar per estudiants de titulacions diferents, dins i fora dels 
Estudis d’Economia i Empresa.  
 

 Pràctiques 
 

- Es va sol·licitar ajut a l’AGAUR per dur a terme un projecte en relació a les Pràctiques Virtuals. 
Aquesta opció resulta cabdal per la nostra universitat en tant s’observa en els nostres estudiants, 
la voluntat de canviar d`àmbit professional i alhora l’existència d’una sèrie de barreres laborals, 
familiars i físiques per fer-ho. Malgrat no haver obtingut una resolució favorable es continua 
avançant en la configuració d’aquest entorn de pràctiques 

- En l’assignatura pràctiques empresarials II de la titulació de Turisme, s’ha treballat per la 
renovació de l’oferta de pràctiques per tal d’incrementar quantitativament i qualitativament el seu 
impacte en la titulació. 

 
Inserció laboral 
 
Durant el curs 2014-2015, i aprofitant les possibilitats que proporcionen les microdades de l’Enquesta 
d’Inserció Laboral del 2014 elaborada per l’AQU, s’han desenvolupat dues grans accions per analitzar el 
fenomen de la  inserció laboral.  
 

- El primer d’ells és la realització d’un anàlisi descriptiu dels la situació laboral dels titulats a la 
UOC que complementa el realitzat per la pròpia AQU en el seu informe. Aquest estudi, públic a 
través de la web de la Universitat, ens ha permet caracteritzar als nostres estudiants, les seves 
condicions personals, acadèmiques i professionals, així com detectar aquells punts que s’han de 
reforçar per afavorir la projecció laboral dels nostres titulats.  

 
- El segona acció, possiblement més ambiciosa per la complexitat i derivacions, ha estat 

l’elaboració d’un anàlisi per determinar quins són els factors que afavoreixen l’accés dels titulats 
recents a una ocupació de qualitat. Posant especial èmfasi en concretar l’efecte de les 
característiques acadèmiques dels individus: àmbit de la titulació, qualificació, i, sobretot, nivell i 
tipologies de les competències específiques i transversals. Per desenvolupar-lo s’han emprat les 
dades de la població titulada a les universitats catalanes durant el curs 2009-2010, les qual 
destaquen per la seva riquesa i l’elevat nivell de representativitat. Per limitacions temporals, 
aquesta base de dades encara conté escassa informació sobre titulacions amb estructura 
adaptada a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), com les considerades en aquest 
informe. No obstant, els resultats poden ser extrapolables i són especialment valuosos pel 
disseny de l’oferta formativa i de la docència impartida, així com de mesures que afavoreixin 
l’èxit laboral dels futurs titulats.  

 
En el proper curs es pretén posar a disposició de la comunitat acadèmica, i de la societat en general, les 
conclusions d’aquest estudi amb l’objectiu de augmentar la informació per a la pressa de decisions de 
tots els actors que intervenen en la inserció laboral dels titulats universitaris, incloent als estudiants 
futurs. Addicionalment, i davant la importància d’aquest aspecte, al curs 2015-2016 s’iniciarà el disseny 
d’un observatori que pretén examinar de forma sistemàtica la situació laboral dels universitaris a la nostre 
economia. 
 
 
Bones pràctiques 
 
Durant el curs 2014-2015 s’han consolidat algunes iniciatives gestades durant el curs anterior alhora que 
se n’han endegat d’altres. A continuació es destaquen les iniciatives més rellevants implantades de nou 
durant aquest curs i que tindran impacte més enllà del mateix: 
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a. En primer lloc es vol destacar la millora del SIGQ dels Estudis d’Economia i 

Empresa. Tal i com s’ha exposat anteriorment Un total de 56 professora/es i per un 

conjunt de 209 assignatures, han fet un informe qualitatiu sobre la dinàmica d’aspectes 

clau del nostre model educatiu pel curs 2013-2014. Més enllà d’obtenir una explicació 

raonada dels indicadors de rendiment, èxit i satisfacció de les assignatures, s’ha obtingut 

la valoració i informació sobre millores aplicades en recursos i eines, la dinamització de 

les aules, el sistema d’avaluació, el treball de competències, etc. Aquesta informació no 

només permet aprofundir en els mecanismes que promouen la millora dels indicadors 

acadèmics, sinó que permeten compartir bones pràctiques i fixar objectius concrets de 

millora. Moltes de les millores que es destaquen a continuació estan reflectides en 

aquesta base de dades, però també n’hi ha d’altres de caràcter més específic que 

queden reflectides en els respectius IST. 

 

b. En relació als Recursos d’aprenentatge s’ha fet una planificació de revisió i 

actualització de materials fins el 2016-2 alhora que s’ha millorat la gestió dels recursos a 

l’aula (Aplicatiu TREX) . En aquest context, s’ha promogut la incorporació de recursos 

innovadors a l’aula. A continuació destaquem els següents materials considerats com a 

innovadors pel seu format diferent del clàssic mòdul textual: 

 

Treball final de Master (TOTS EiE) Bones pràctiques  Audiovisual 

Treball final de Grau (TOTS EiE) Com presentar un Treball final de grau Audiovisual 

PRL Projecte en Ergonomia / Psicosociologia Aplicada Nou entorn d'aula per al projecte final Audiovisual 

PRL Projecte en Higiene Industrial Vídeo gravat Hospital. Pendent títol Audiovisual 

Màster en Responsabilitat Social Corporativa Diálogos UOC. Entrevista a José Antonio Lavado Audiovisual 

Màster en Responsabilitat Social Corporativa Diálogos UOC. Entrevista a Josep Maria Canyelles Audiovisual 

Màster en Responsabilitat Social Corporativa Diálogos UOC. Mesa redonda Audiovisual 

Màster en Responsabilitat Social Corporativa Diálogos UOC. Interactivo mesa redonda Audiovisual 

Màster en Responsabilitat Social Corporativa Estadística: prendre decisions a partir de dades (vídeos) Audiovisual 

Màster en Responsabilitat Social Corporativa Estadística: tomar decisiones a partir de datos (vídeos) Audiovisual 

Assignatura transversal Iniciativa emprenedora (graus) Format TV (entrevista) Audiovisual 

 
També iniciatives com la revista dels estudis (Oikonomics) així com diverses de les 

sessions presencials realitzades, estan plantejades per esdevenir també recursos 

d’aprenentatge d’actualitat per als estudiants.  

En aquest punt, finalment destacar que a conseqüència del camí endegat, s’ha 

incrementat la demanda d’actualització dels materials que de ben segur donarà lloc a 

nous materials en formats innovadors pels propers cursos. 

 

c. En relació amb el punt anterior, s’ha iniciat un projecte sobre Vídeos Docents, per tal 

d’ampliar el nombre de recursos audiovisuals de suport a l’aula. En aquest sentit s’ha fet 

formació al conjunt del professorat sobre els diferents formats disponibles. També s’ha 

nomenat un referent en aquest àmbit (un professor especialment format i motivat en 

aquesta iniciativa) que ha assistit i format específicament al professorat. Tal i com s’ha 

destacat anteriorment l’ús d’aquest recursos a les aules ha passat de ser un 5,49%, a un 

17,70%. Que totes les assignatures tinguin recursos audiovisuals és un gran repte, i 

malgrat haver fet un avenç important queda encara molt camí per recórrer. 

 
d. En l’àmbit de la tutoria, s’han confeccionat unes guies de tutoria actualitzades on es 

posa especial èmfasi en les accions de seguiment personalitzat de l’estudiant i la 

prevenció de l’abandonament. Aquest curs també s’ha realitzat una Jornada formativa 

amb tots els tutors dels Estudis per compartir línies estratègiques i bones pràctiques on 

la participació dels tutors i tutores ha estat pràcticament unànimes. 
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e. S’ha impulsat a nivell institucional una campanya de tolerància zero al frau acadèmic. 

En el marc dels Estudis s’ha revisat la normativa acadèmica relativa a la còpia i el plagi, i 

s’ha animat al professorat a incorporar a l’aula l’eina de detecció de Plagi PACPLAGI  

 
f. Per tal de donar resposta a la demanda de pràctiques, d’altra banda cabdals per a la 

millora de la ocupabilitat dels nostres estudiants que treballen, tenen família o pateixen 

algun tipus de discapacitat, s’ha sol·licitat un projecte de conceptualització de les 

pràctiques virtuals en els Estudis d’Economia i Empresa en la convocatòria de 

l'AGAUR d'ajut a projectes acadèmics estratègics de millora de la qualitat, l'eficiència i la 

internacionalització per a l'any 2014 (EMQEI). Malgrat no s’ha obtingut finançament, 

aquest projecte suposa el tret de sortida per a estudiar i promoure aquesta modalitat de 

pràctiques. 

 
g. Seguint la vocació per la innovació docent del professorat dels Estudis, S’han 

desenvolupat diferents projectes d’innovació docent. Concretament, 3 projectes 

APLICA d'ajut a la innovació docent de la UOC: 1) l'Aula SPA, 2) el projecte 

Cooperactivitats  i 3) l'Aprenentatge online a mida. D’altra banda s’ha inclòs professorat 

dels Estudis d'Economia i Empresa en tots els grups d'interès que promou l'e-learn 

center de la UOC. Aquest grups són actualment: E-Assessment, Abandonament, 

Expressió Oral i Escrita i Videos Docents. Actualment i a iniciativa dels Estudis s'està 

conformant un grup relatiu al treball i avaluació de les competències a l'aula. 

 

En relació a la continuació de projectes endegats en el curs anterior, destaquem 

 

1. S’han editat els números dos i tres de la revista, Oikonomics, revista d’economia, empresa i 

societat dels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC. Com ja s’ha comentat amb 

anterioritat aquesta revista permet ser un vehicle de transferència de coneixement a la nostra 

comunitat acadèmica (estudiants, docents i alumni) i també al conjunt de la societat. 

 

2. S’ha continuat impulsant la incorporació de l’avaluació de les competències en plans 

docents i proves d’avaluació. En aquest sentit s’ha incrementat l’ús de la Guia de 

Competències Transversals (disponible en format wiki des del curs anterior) i ja es present 

en el 84,35% de les assignatures, i en el 63,27% de les PACs (en ambos casos, inclou les 

assignatures provinents d’altres Estudis on el professorat no ha estat format al respecte).  

 
3. En relació al feedback personalitzat als estudiants, on el curs anterior s’havia elaborat un 

compromís de feedback pel conjunt dels estudis que havia de quedar recollit en el pla docent 

en un apartat específic, s’ha avançat en la seva aplicació. En aquest sentit, l’enquesta 

realitzada al professorat mostra que en un 74,64% de les assignatures (tots els consultors 

realitzen un feedback personalitzat (60,37% en el curs anterior). 

 
4. El passat octubre del 2014 es va dur a terme el II workshop en business, econòmics and 

e-learning, en aquesta ocasió amb una participació de 16 universitats i 17 ponències. Un 

cop més es van abordar temes molt rellevants en l’àmbit de la docència en línia com l’ús 

d’eines de simulació, els MOOCS, l’ensenyament de l’ètica, l’ús de dispositius mòbils o 

comunitats de pràctiques entre d’altres 

 

Al marge d’aquesta jornada transversals al conjunt de l’activitat acadèmica dels estudis s’han 

desenvolupat d’altres activitats com: Taller Canvas (25/09/2014), Jornada UOC Turisme 

Sostenible Mallorca i Tenerife (Mallorca 17/10/2014, Tenerife 22/10/2014),  Jornada de Reforma 

Fiscal (28/11/201), Jornada Premi als Millors Treballs Finals (29/01/2014 – 02/07/2015), I 

Jornada PRL i Empresa (08/05/2015), 4ª Jornada KnowTour: La realitat augmentada  

(22/05/2015), El futur de la Unió Europea a debat (02/06/2014), II National Brands&Private 
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Labels Marketing (24/06/2015), Conferències dins del BizBarcelona sobre “Líders empresarials 

de PIMES amb models de negoci socialment responsables” (01/07/2015)  Identificació 

Oportunitats de negoci (08/07/2015), MBA Business Week (13-17/07/2015, Jornada d’entrega TF 

Pimes (27/07/2015). Aquest conjunt d’activitats han estat mecanismes de difusió i transferència 

tant de l’activitat docent com de recerca, i han revertit també en nous recursos d’aprenentatge. 

 
Valoració dels indicadors de satisfacció 
 
En el seu conjunt els indicadors de satisfacció de les titulacions dels Estudis d’Economia i Empresa són 
favorables. Com a dada sintètica destaquem que la satisfacció global amb el curs ha estat d’un 79,3 
(77,8% curs anterior) en el cas dels Graus i d’un 80,8% (73,5% curs anterior) en el cas dels màsters 
 
Cal destacar que les accions de millora que s’esmenten a continuació van encaminades a millorar els 
diferents indicadors de satisfacció. 
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6. Pla de millora 
 
A continuació i per tal de donar resposta als diferents reptes que es plantegen en les titulacions dels Estudis d’Economia i Empresa es presenten les accions 
transversals de millora que, amb impacte en el conjunt de programes, contribuiran a l’increment dels indicadors de rendiment i satisfacció. 

Accions transversals de millora resultat de les anàlisis dels diferents programes 

 

 
Punt feble 
detectat 

Identificació de la 
causa 

Abast 
Objectiu que es 

vol assolir 
Acció proposada Termini 

Indicador de 
seguiment 

Responsable 

Implica una 
modificació 
memòria 
verificada 

 

1 

 

Mostres no 
representatives 
a les enquestes 
de satisfacció  

 

Baixa participació 
dels estudiants en les 

enquestes 

 

Universitat 
Augment de la 
participació  

 

Campanya de foment de la 
participació en les enquestes 

de satisfacció 

Aplicació el 
curs 2016-

2017 

Nombre de 
respostes 

significatiu en un 
nombre superior 
d’assignatures 

Vicerectorat i 
estudis 

no 

 

2 

Nivells de 
satisfacció amb 

la tutoria per 
sota dels 

esperats en el 
cas dels 
màsters 

universitaris 

Desajust entre el 
perfil dels 

col·laboradors i les 
funcions de tutoria 

Limitada proactivitat 
envers els 

interessats/estudiants 

MU 

 

Millorar la 
satisfacció 

 

Millorar la 
conversió dels 
impactes en 
matrícules 
efectives 

Realitzar més activitats de 
coordinació amb l’equip de  
tutors  

 

Seleccionar nous 
col·laboradors  

En acabar el 
curs 2015-

2016 

Activitats de 
formació/ 
motivació 

realitzades 

Selecció de nous 
col·laboradors 

Direcció de 
programa 

no 
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3 

Índex de 
rendiment per 

sota dels 
esperats en 

algunes 
assignatures 

Heterogeneïtat en els 
coneixements previs, 

hàbits d’estudi i 
interessos dels 

estudiants 
 

No seguiment de les 
recomanacions de 

matrícula 
 

Manca d’actualització 
del disseny dels 
programes i les 

estratègies docents 

Estudis 

Impulsar la 
millora per part 

dels PRAs 

 
Incrementar la 

taxa de 
rendiment 

Reunions amb PRAs/àmbits 
d’expertesa per proposar, 
compartir i impulsar 
millores 

Elaboració de nous recursos 
didàctics que permetin una 
millor comprensió dels 
continguts de determinades 
assignatures 

Reforç del seguiment dels 
estudiants a la 1a. etapa de 
l’assignatura 

2015-2017 
 

Millora dels 
indicadors 

corresponents 
 

DP, PRAs; amb 
tutors i 

consultors 

 

Es pot donar el 
cas d’haver 

d’aplicar canvis 
en algun 
programa 

4 

Nivell 
d’abandonament 
elevat 

 

Situació complexa i 
multicausal  

 

Centre i 
Universitat 

Fer la diagnosi i 
establir les 
accions 
pertinents per 
tal de reduir els 
índexs 

 
Augmentar la 
personalització 
en el  servei 
tutoria 

Recollida d’informació per 
identificar perfils/situacions 
de risc l i dissenyar 
actuacions efectives 

Realització de proves pilot 
de sincronia i avaluació dels 
seus resultats i implicacions 

Revisió i millora dels 
itineraris formatius 
recomanats, especialment 
els referits a la primera 
matrícula 

  

2014-2016 
 

Identificació dels 
perfils de risc 

Satisfacció amb 
l’acció tutorial 

Índex 
d’abandonament 

 
 

PIQ, DE, DP, 
MP, amb els 
tutors 

 

no 

 

5 

Procediments 
ineficients  

vinculats a les 
pràctiques 

externes i al TF 

Procés de sol·licitud i 
matrícula del TFG 

complex i diferenciat 
a la resta 

d’assignatures i 
programes 

Universitat 

Millora del 
procés de 
sol·licitud i 
matrícula 

 

 Redisseny del procediment 
actual i de l’eina de 

sol·licitud i matrícula del 
TFG 

 

Aplicació el 
2016-2017 

 
 

Disminució de les 
queixes 

d’estudiants i 
professors 

MP, DP, equips 
de gestió de la 

universitat, 
Tecnologia 

Es pot donar el 
cas d’haver 

d’aplicar canvis 
en algun 
programa 
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6 

Estancament de 
la matrícula de 

nova 
incorporació 

Raons econòmiques 

Esgotament del 
mercat potencial 
actual en català 

 

Graus i MU 

Modificar 
aquesta 

tendència 

 

Accions de promoció de la 
continuïtat de Grau a MU 

Ampliar a castellà allà on 
l’oferta era només en català 

Dissenyar dobles titulacions 

Millorar política de preus en 
l’oferta en castellà 

Renovar la informació sobre 
les titulacions al portal de la 
Universitat 

Desenvolupar accions 
comercials a targets 
específics (oportunitats de 
creixement entre els 
CFGS/adormits LRU...) 
 

2014-16 

Convenis/acords 
establerts amb 
d’altres 
programes 
 

Evolució 
matrícula al 
context espanyol 

Àrea comercial, 
Àrea de 
màrqueting, 
MP, DE, DP, 
tutoria 

 

no 

7 

Alentiment del 
procés de 
consolidació del 
treball per 
competències i 
de 
personalització 
del feedback 
proporcionat als 
estudiants 
 

No consolidació de 
les dinàmiques de 
treball establertes 

 
 

Graus i MU 

Identificar i 
difondre bones 
pràctiques 

Difusió externa 
del treball en 
competències 

Revisió i difusió de bones 
pràctiques 

 
Millora de la informació en 
el portal 

2015-16 
 

Actualització del 
mapa de  
competències 
amb evidències  

Treball continuat 
de la Comissió de 
titulació 

 
 

Àrea de 
màrqueting, 
DE, DP, PRAs 

no 
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8 

Baixa satisfacció 
global amb els 
recursos 
d’aprenentatge 

 

Materials didàctics 
desactualitzats 

 Dificultat de 
comprensió de 
conceptes clau 

 Presència limitada 
de nous formats 

 

Graus 

 

Incrementar 
satisfacció amb 
els recursos 
d’aprenentatge 

 

Pla d’actualització i millora 
dels recursos 
d’aprenentatge, establint 
prioritats i potenciant els 
recursos audiovisuals 

Nova conceptualització 
institucional dels recursos 
d’aprenentatge 

 

2015-17 
 

Implantació, 
seguiment i 
impuls del pla 
amb el 
compromís 
pressupostari 
corresponent 
 

Augmentar la 
presència de 
nous formats 

 

Vicerectorat, 
DP, PRAs, MP 

no 

9 

Nivell de 
satisfacció amb 

el sistema 
d’avaluació 

Sistema d’avaluació 
més per continguts 
que per 
competències 

 

Sistemes d’avaluació 
homogenis tot i la 
diversitat 
d’assignatures  

 

Graus i MU 

 

Millorar la 
satisfacció 
envers 
l’avaluació 

 

Fer prendre 
consciència als 
estudiants sobre 
la importància 
de les 
competències 
transversals 

 

Diversificar els 
models 
d’avaluació  

Afegir una prova 
suplementària final en el cas 
dels màsters per resoldre 
problemàtiques individuals 

 

Estratègies de 
conscienciació 

  

Proves pilot amb canvis en el 
model d’avaluació d’algunes 
assignatures 

 

Reflexió sobre l’acreditació 
del nivell competencial 
“genèric” dels estudiants 

 

2015-2016 
Millora dels 
indicadors 
corresponents 

DP, PRAs no 
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10 

Necessitat 
d’informació 
precisa sobre les 
dades clau de la 
inserció en el 
mercat laboral 

L’informe de l’AQU 
sobre inserció 
laboral requereix 
una anàlisi específic 
a per descriure la 
realitat dels graduats 
de la UOC. 

Graus 

Conèixer en 
detall la 
incidència de la 
titulació en la 
carrera 
professional 
dels seus 
graduats en el 

mercat laboral. 

 
Anàlisi quantitativa que 
aprofundeixi en la relació 
entre les respostes dels 
graduats en l’informe de 
l’AQU per a determinar la 
incidència de l’obtenció de 
la titulació en l’evolució de 
la seva carrera professional. 
Anàlisis de la vinculació  
d’aquestes dades amb les de 
l’Observatori del mercat 
laboral  dels Estudis 
d’Economia i Empresa de la 
UOC. 

2014-2016 

Informació 
pertinent 

obtinguda i anàlisi 
realitzada  

Estudis i 
Universitat 

no 
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7. Annexos 
 

 
- Taules dels estudis: 

 Professorat propi 
 

 Satisfacció 
 
- Informes de seguiment de les titulacions oficials (lliurats en arxiu separat) 
 

o Grau d’ADE 
o Grau de Màrqueting i Investigació de Mercats 
o Grau de Turisme 
o Grau de Relacions Laborals i Ocupació 
o Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals 
o Màster Universitari en Direcció de les Organitzacions en l’Economia del 

Coneixement 
o Màster Universitari en Anàlisi de l’Entorn Econòmic 
o Màster Universitari en Responsabilitat Social Corporativa 
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