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Introducció 
 
Els membres que conformen la Comissió de titulació del Màster universitari de Programari Lliure, el 
qual està adscrit als Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, són: Rafael Macau i 
Nadal (Director d’Estudis), Dr. Carles Garrigues i Olivella (Director del Programa), Dr. Josep Jorba 
Esteve (professor del programa), Dr. David Megías Jiménez (professor del programa) i Marta 
Borràs Costa (Administradora d’Estudis). També hi assisteix la Montse Ricart Juan, tècnica de 
gestió acadèmica del programa. 
 
El Màster universitari de Programari lliure prové de l’adaptació del Màster oficial de Programari 
Lliure. 
 
Aquesta titulació s’imparteix en llengua catalana i castellana i els resultats presentats en aquest 
informe són del conjunt de la titulació per als semestres de setembre 2011 (20111) i febrer 2012 
(20112).  
 
 
1. Desplegament 

 

1.1. Informació bàsica  

 Data Semestre posada en marxa 

Títols Universitaris Oficials de Postgrau 
aprovats segons el RD 56/2005 18/04/2006 20061 

Verificació 15/10/2009 20101 

 

1.2.  Estat desplegament  

 

Desplegament d'assignatures 
Semestre 

desplegament 
Semestre 
extinció 

Administración avanzada de sistemas GNU/Linux (s’han 
canviat els continguts com a resultat del procés de verificació) 20061  

Desarrollo de aplicaciones web 20061  
Implantación de sistemas de software libre 20061  
Desarrollo de software (fins el 20092 es va anomenar 
"Introducción al desarrollo de software") 20061  

Introducción al software libre 20061  
Utilidades y herramientas de software libre 20061  
Redes de computadores 20061 20092 
Sistema operatiu GNU/Linux bàsic 20061  
Aspectos avanzados de seguridad en redes 20062  
Aspectos legales y de explotación del software libre 20062  
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Bases de datos 20062  
Conceptos avanzados en desarrollo de software 20062  
Ingeniería del software en entornos del software libre 20062  
Sistemas distribuidos en entornos de software libre (fins el 
20092 es va anomenar "Ampliación de redes de 
computadores") 

20072  

El software libre en el sector público 20072  
Aspectos económicos y modelos de negocio del software libre 20072  
Proyecto final de máster 20062 20092 
Administración de sistemas GNU/Linux 20101  
Prácticas externas 20101  
Trabajo Final de Máster (aplicación profesional, 7,5 ECTS) 20101  
Trabajo Final de Máster (investigación básica o aplicada, 15 
ECTS) 20101  

Redes abiertas  20101   

Sistema operatiu GNU/Linux bàsic 20111   
 

• Aportacions / evidències / comentaris 

El programa ja estava completament desplegat. Només s’ha iniciat una assignatura nova, com a 
complement de formació: Sistema operatiu GNU/Linux. Aquesta assignatura era obligatòria en el pla 
anterior a la verificació. S’ha deixat d’oferir durant el curs 2010-2011 i, a partir del curs 2011-2012, ha 
passat a oferir-se com a complement de formació. 

 
 
2. Accions de millora 
 

Nº 
apartat Acció 

Indicadors/ 
Resultats 
esperats 

Calendari Resultat Observacions 

2 

Afegir la bibliografia 
recomanada de les 
assignatures a la 
Biblioteca. 
 

% de 
bibliografia 
recomanada. 

20112 20102: 7% 
20112: 39% Fet 

2 

Canviar el nom de 
l’assignatura 
Desenvolupament 
del programari, en 
aquells espais del 
campus virtual on 
apareix el nom antic. 
 

Canvi de nom 
al campus 
virtual. 

20112 

Nom modificat 
tant a les aules 
com a 
l’expedient dels 
estudiants. 

Fet 

4 

Registrar 
correctament la 
informació sobre la 
titulació d’origen dels 
estudiants del 
màster. 

Informació 
completa  
disponible per 
al proper 
informe de 
seguiment. 

20112  

Aquesta 
informació hauria 
de venir de la 
documentació que 
aporta l’estudiant 
per matricular-se. 
No s’ha pogut fer 
aquest curs i es 
demanarà de cara 
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3. Informació del programa 
 

 

 
 
  

al curs següent. 

4 

Afegir a l’enquesta 
d’incorporació una 
pregunta sobre la 
titulació universitària 
de la que provenen 
els estudiants que 
accedeixen al 
Màster. 

Informació 
completa  
disponible per 
al proper 
informe de 
seguiment. 

20112 
Disposem ja de 
tota la 
informació a 
partir del 20121  

Fet 

5 i 6 

Actualitzar 
l’assignatura 
d’Utilitats i eines de 
programari lliure. 

Millora de la 
taxa de 
satisfacció. 

20112 20101: 53,8% 
20111: 68,8% 

S’ha actualitzat 
l’assignatura i ha 
millorat la 
satisfacció, però el 
resultat no és prou 
bo. Veure apartat 
6. 

5 i 6 
Revisar l’assignatura 
Desenvolupament 
d’aplicacions web. 

Millora de la 
taxa de 
satisfacció. 

20112 

20101 -> 20111: 
Consultor: 
55,2% -> 76,2% 
Rec. Apr: 
53,6% -> 66,7% 

S’han actualitzat 
activitats i s’ha 
revisat el 
seguiment de la 
docència. 

6 
Revisar els recursos 
d’aprenentatge de 
Xarxes obertes. 

Millora de la 
taxa de 
satisfacció. 

20112 20101: 37,5% 
20111: 65,4% 

Fet. Pel 20121 es 
faran més canvis. 
Veure apartat 6. 

Any 
acadèmic 

 
Assig. 

ofertades 
 

Assig. 
impartides 

 
Assignat.  

en 3a 
llengua 

Professors 
 

Consultors 
 

Tutors 
 

2008-09 17 17 0 8 n.d. 4 
2009-10 17 17 0 11 n.d. 5 
2010-11 24 22 0 10 32 5 
2011-12 25 24 0 12 39 5 

Semestre 

 
Assig. 

ofertades 
 

Assig. 
impartides 

 
Assignat.  

en 3a 
llengua 

Professors 
 

Consultors 
 

Tutors 
 

20111 17 17 0 8 25 5 
20112 20 19 0 9 31 5 
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4. Indicadors de matrícula  

 

4.1 Ingrés i nova Matrícula 

 

 

   

 

 

Perfil d’ingrés d’estudiants de nova matrícula 

 
Resum   
Informàtica 31 46,3% 
Telecomunicació 12 17,9% 
Altres enginyeries 7 10,4% 
Llicenciatures de Ciències 9 13,4% 
Llicenciatures de Ciències socials 6 8,9% 
Arquitectura 1 1,5% 
Total 66  

 
 
 

4.2 Matrícula total 

 

 

 

 

 

 Previsió 
màxima 

Sol. 
accés 

Sol. accés 
admeses 

 
Noves 

Matrícules 
 

Anul·lats 
 

% 
anul·lacions 

 
Matrícula 
definitiva 

2008-09 1,800 356 326 192 9 4.69% 183 
2009-10 1,000 356 336 211 17 8.06% 194 
2010-11  1.000 280 258 150 3 2,0% 147 
2011-12 350 144 129 75 9 12% 66 

 Sol. 
accés 

Sol. accés 
admeses 

 
Noves 

Matrícules 
 

Anul·lats 
 

% 
anul·lacions 

 

Matrícula 
definitiva 

20111 83 75 47 8 17% 39 
20112 61 54 28 1 3,6% 27 

 Estudiants 
x  crèdits 

matriculats amb 
docència 

2008-09 410 17.9 
2009-10 468 19.3 
2010-11 444 19.9 
2011-12 308 18,2 
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• Aportacions / evidències / comentaris 

 
 
5. Rendiment 
 

5.1 General (per titulació) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Estudiants x  crèdits matriculats amb docència 

Nous Rematrícula TOTAL Nous Rematrícula TOTAL 
20111 39 218 257 13,0 12,2 12,4 
20112 27 174 201 14,8 11,9 12,3 

S’observa un percentatge molt alt de matrícules anul·lades el semestre 20111. Una bona part 
d’aquestes anul·lacions van estar motivades per problemes amb la documentació d’accés 
d’estudiants residents a Hispanoamèrica. Alguns d’aquests estudiants, un cop solucionats aquests 
problemes de documentació, es van matricular el semestre 20112. Altres no han pogut obtenir la 
documentació d’accés legalitzada degudament per via diplomàtica o amb la postil·la de La Haya. 
 
Les dades de perfil de l’estudiant constaten que la formació prèvia de la majoria d’estudiants és 
clarament tecnològica, sobretot vinculada a la informàtica. Això s’adiu amb el que es va preveure a 
la memòria de verificació del títol. 
 
S’observa una descens de la matrícula d’un 55% respecte al curs anterior. Aquesta baixada 
s’explica principalment per l’entrada de 4 nous màsters universitaris en la oferta dels Estudis 
d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació. 
 
Per assegurar la viabilitat econòmica del programa, i per evitar que la conseqüent baixada de la 
ràtio estudiants/aula afecti la qualitat de la docència, es realitzaran modificacions en el Pla 
d’Estudis. Aquestes modificacions estaran enfocades principalment a eliminar algunes assignatures 
per reduir el grau d’optativitat del programa. Veure apartat  Modificacions. 
 

 Taxa de 
rendiment 

 
Taxa d'èxit 

 
Seguiment AC 

 
Superació 
respecte 

seguiment AC 
Valor esperat >=70% >=90% - - 

2008-09 75,6% 92,0% 82,7% 92,0% 
2009-10 78,6% 93,3% 84,9% 93,3% 
2010-11 77,1% 92,7% 83,4% 92,4% 
2011-12 76,4% 92,9% 82,8% 92,2% 

 Taxa de 
rendiment 

 
Taxa d'èxit 

 

Seguiment AC 
 

Superació 
respecte 

seguiment AC 
Valor esperat >=70% >=90% - - 

20111 77,5% 93,5% 82,9% 93,5% 
20112 74,3% 92,1% 82,8% 90,5% 
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5.2 Detall per assignatura de l’últim semestre 

 

• Aportacions / evidències / comentaris 

 

Codi  
 

Detall assignatures  - Curs 2011-12 
 
 

Taxa de 
rendim. 

 

Taxa 
d'èxit 

 

 
Seguim. 

AC 
 
 

Superaci
ó 

respecte 
seguim. 

AC 

 
Núm 

Matriculats 
 
 

  Valor esperat >=70% >=90%       
M2.104 Implantació de sistemes de programari lliure 66,7% 89,7% 74,4% 89,7% 117 
M2.103 Administració avançada del sistema operatiu 

GNU/Linux 77,3% 94,9% 81,4% 94,9% 97 
M2.108 Desenvolupament d'aplicacions web 84,5% 93,4% 90,5% 93,4% 84 
M2.150 Administració de sistemes GNU/Linux 71,8% 100,0% 71,8% 100,0% 71 
M2.101 Introducció al programari lliure 73,1% 89,1% 82,1% 89,1% 67 
M2.151 Xarxes obertes 83,1% 98,0% 84,7% 98,0% 59 
M2.110 Desenvolupament de programari 55,1% 79,4% 69,4% 79,4% 49 
M2.109 Bases de dades 76,1% 83,3% 91,3% 83,3% 46 
M2.159 Pràctiques externes - semestral 86,0% 97,4% 88,4% 97,4% 43 
M2.156 Treball Final de Màster d'aplicació professional - 

semestral 86,0% 97,4% 88,4% 97,4% 43 
M2.113 Utilitats i eines de programari lliure 97,6% 100,0% 97,6% 100,0% 42 
M2.112 Enginyeria del programari en entorns del programari 

lliure 75,0% 93,8% 80,0% 93,8% 40 
M2.152 Sistemes distribuïts en entorns de programari lliure 59,0% 85,2% 76,9% 76,7% 39 
M2.107 Aspectes avançats de seguretat en xarxes 75,0% 96,4% 86,1% 87,1% 36 
M2.115 Aspectes econòmics i models de negoci del 

programari lliure 86,1% 93,9% 91,7% 93,9% 36 
M2.117 El programari lliure al sector públic 84,0% 91,3% 92,0% 91,3% 25 
M2.155 Treball Final de Màster de Recerca - semestral 78,3% 85,7% 91,3% 85,7% 23 
M2.154 Treball Final de Màster de Recerca - anual 57,1% 100,0% 23,8% 100,0% 21 
M2.114 Aspectes legals i d'explotació del programari lliure 88,9% 100,0% 88,9% 100,0% 18 
M2.111 Conceptes avançats en desenvolupament de 

programari 76,5% 76,5% 100,0% 76,5% 17 
M2.185 Sistema operatiu GNU/Linux bàsic 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 11 
M2.158 Pràctiques externes - anual 90,0% 100,0% 70,0% 100,0% 10 
M2.157 Treball Final de Màster d'aplicació professional - anual 90,0% 100,0% 70,0% 100,0% 10 
75.554 Fonaments de programació 71,4% 83,3% 100,0% 71,4% 7 
75.591 Estructura de xarxes de computadors 0,0%   0,0%   1 

Desenvolupament de programari: es farà una revisió de tots els materials i activitats per intentar 
enfocar millor aquesta assignatura al perfil i les expectatives dels estudiants del Màster. S’espera 
que aquests canvis facin millorar la taxa de rendiment de l’assignatura el proper semestre. 
 
Bases de dades: per les característiques de l’assignatura, es considera un resultat satisfactori si la 
taxa d’èxit és superior al 80%, però igualment es farà una revisió de la càrrega de treball que 
suposen les activitats. 
 
Sistemes distribuïts en entorns de programari lliure: l’anàlisi d’aquesta assignatura, que té baix 
rendiment des de fa força semestres, ens ha portat a la conclusió que no encaixa en el perfil 
d’estudiant del Màster. Els estudiants provinents de titulacions informàtiques no tenen interès per 
l’assignatura perquè parteixen d’uns coneixements previs sobre sistemes distribuïts prou elevats. 
Els estudiants provinents d’altres titulacions, en canvi, no tenen prou formació prèvia per superar-la. 
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6. Satisfacció 
 

6.1 Estudiants 

• Amb el programa a partir de l’enquesta institucional 

 

 

 

• Amb les assignatures a partir de l’enquesta d’assignatura 

Això últim es tradueix en la baixa taxa de rendiment que estem obtenint els últims semestres. Tenint 
en compte la necessitat de reduir l’optativitat del programa, s’ha decidit eliminar aquesta assignatura 
del Pla d’Estudis. 
 
Treball Final de Màster de Recerca: Com es va comentar en el passat informe de seguiment, les 
competències d’aquesta assignatura fan que la taxa de rendiment que es pot esperar no sigui 
superior al 60%. Tot i això, aquest curs ha millorat significativament la taxa de rendiment: en format 
semestral hem passat de 56,3% a 78,3%, i en format anual hem passat de 33,3% a 57,1%. 
 
Conceptes avançats en desenvolupament de programari: En aquesta assignatura s’observa un 
problema similar al de l’assignatura de Sistemes distribuïts en entorns de programari lliure. Els 
continguts de l’assignatura tampoc encaixen amb el perfil d’estudiant del màster perquè requereix 
força coneixements previs de programació pels tipus d’estudiants que la matriculen (de perfil no 
informàtic) i això es tradueix en una baixa taxa d’èxit i un baix nivell de matrícula. Tenint en compte 
la necessitat de reduir l’optativitat del programa, s’ha decidit eliminar aquesta assignatura del Pla 
d’Estudis. 
 
Fonaments de programació: per les característiques de l’assignatura, es considera un resultat 
satisfactori si la taxa d’èxit és superior al 80%. 
 

 Satisfacció 
Pla d’estudis 

Orientació 
Pla 

d’estudis 

Aplicabilitat 
del Pla 

d’estudis 
Satisfacció 

Global 
Nº 

respostes 
Error 

mostral 
Mitjana 

Satisfacció 
Global 

2008-09 76,58% 74,77% 72,48% 67,22% 119 3,80% 3,82 
2009-10 75,90% 77,00% 69,00% 71,60% 87 9,20% 3,88 
2010-11 79,2% 79,2% 77,2% 81,8% 101 8,1% 4,2 
2011-12 90,28% 90,28% 80,56% 91,67% 72 9,29% 4,22 

       >= 4 +/- 0,1 

Codi  Detall assignatures   
Curs 2011-12 Global Consultor Recursos 

aprenen. 
Sistema 

avaluació Respostes Matriculats 

  TOTAL Programa 75,3% 73,8% 69,7% 78,4%     
M2.104 Implantació de sistemes de 

programari lliure 79,4% 76,5% 82,4% 79,4% 34 117 
M2.103 Administració avançada del sistema 86,1% 80,6% 77,8% 82,9% 36 97 
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• Aportacions / evidències / comentaris 

operatiu GNU/Linux 
M2.108 Desenvolupament d'aplicacions web 70,7% 76,2% 66,7% 78,6% 41 84 
M2.150 Administració de sistemes 

GNU/Linux 95,2% 95,2% 90,5% 100,0% 21 71 
M2.101 Introducció al programari lliure 88,9% 88,9% 88,9% 94,4% 18 67 
M2.151 Xarxes obertes 65,4% 65,4% 57,7% 76,0% 26 59 
M2.110 Desenvolupament de programari 52,6% 52,6% 44,4% 61,1% 19 49 
M2.109 Bases de dades 72,2% 77,8% 72,2% 72,2% 18 46 
M2.159 Pràctiques externes - semestral 66,7% 37,5% 33,3% 66,7% 9 43 
M2.156 Treball Final de Màster d'aplicació 

professional - semestral 66,7% 44,4% 33,3% 62,5% 9 43 
M2.113 Utilitats i eines de programari lliure 68,8% 76,5% 58,8% 82,4% 16 42 
M2.112 Enginyeria del programari en entorns 

del programari lliure 64,3% 57,1% 53,8% 61,5% 14 40 
M2.152 Sistemes distribuïts en entorns de 

programari lliure 69,2% 46,2% 69,2% 61,5% 13 39 
M2.107 Aspectes avançats de seguretat en 

xarxes 84,6% 92,3% 91,7% 84,6% 13 36 
M2.115 Aspectes econòmics i models de 

negoci del programari lliure 50,0% 62,5% 75,0% 87,5% 8 36 
M2.117 El programari lliure al sector públic 75,0% 87,5% 62,5% 62,5% 8 25 
M2.155 Treball Final de Màster de Recerca - 

semestral 85,7% 85,7% 85,7% 85,7% 7 23 
M2.154 Treball Final de Màster de Recerca - 

anual 66,7% 100,0% 100,0% 66,7% 3 21 
M2.114 Aspectes legals i d'explotació del 

programari lliure 75,0% 50,0% 50,0% 33,3% 4 18 
M2.111 Conceptes avançats en 

desenvolupament de programari 80,0% 60,0% 80,0% 80,0% 5 17 
M2.185 Sistema operatiu GNU/Linux bàsic 100,0% 100,0% 75,0% 100,0% 5 11 
M2.158 Pràctiques externes - anual 100,0% 100,0% 50,0% 100,0% 2 10 
M2.157 Treball Final de Màster d'aplicació 

professional - anual 100,0% 100,0% 50,0% 100,0% 2 10 
75.554 Fonaments de programació 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 1 7 

 
En el curs 2011-12 es detecta una pujada significativa de la satisfacció global amb el Pla d’Estudis. 
 
Implantació de sistemes de programari lliure: s’observa una millora significativa de la satisfacció en 
aquesta assignatura, degut a la renovació que s’ha fet aquest curs de les activitats i dels casos d’ús 
que es treballen a l’aula. 
 
Desenvolupament de programari: com s’ha comentat a l’apartat 5, el proper semestre es farà una 
revisió de tots els materials i activitats per intentar enfocar millor aquesta assignatura al perfil i les 
expectatives dels estudiants del Màster. 
 
Xarxes obertes: Donada la manca de satisfacció general, es farà un redisseny de l’assignatura que 
comportarà la reorientació completa dels materials i les activitats del curs. S’espera augmentar tant 
la qualitat dels recursos d’aprenentatge com l’interès de l’estudiant en el temari. 
 
Pràctiques externes: La manca de satisfacció amb aquesta assignatura es deu principalment al fet 
que part de la responsabilitat de formar a l’estudiant recau en el tutor extern. La dedicació d’aquests 
tutors als estudiants és en moltes ocasions inferior a l’esperada, degut a la seva manca de vinculació 
amb la universitat. Es realitzaran accions per tal d’incentivar el seguiment dels tutors externs als 
estudiants. Per altra banda, cal fer notar que aquesta assignatura té certes particularitats que fan 
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7. Pràctiques externes 
 
 

 Pràctiques 
Curriculars 

Pràctiques no 
Curriculars 

Satisfacció dels estudiants 
 

2011-12 53 0 100% 

 
• Aportacions / evidències / comentaris 

 
 
  

més complexa la seva docència. En primer lloc, existeix la possibilitat de fer l’assignatura en format 
anual i semestral, i en segon lloc, el seguiment de la docència s’ha de repartir entre el tutor extern i 
el consultor, la qual cosa és difícil de gestionar. Aquestes dificultats s’han vist reflectides en l’acció 
de consultoria i això ha tingut un impacte negatiu en la percepció dels estudiants. El proper curs es 
faran accions per millorar la coordinació entre consultors i tutors externs, i com s’ha comentat 
anteriorment, s’eliminaran les assignatures en modalitat anual. Per altra banda, es detecta també 
una manca de satisfacció amb els recursos d’aprenentatge, la qual cosa es deu a la manca de 
materials docents associats a aquesta assignatura. Cada projecte de pràctiques és diferent, i per 
això els recursos d’aprenentatge són aquells que proporciona l’empresa o institució on es fan les 
pràctiques externes. El proper curs es farà un seguiment per intentar assegurar que els estudiants 
acabin disposant dels recursos que necessiten. També cal destacar que durant aquest curs s’ha 
posat en marxa a la Universitat un nou equip transversal que està treballant en la millora de tots els 
aspectes relacionats amb les pràctiques, tant a nivell docent com a nivell de gestió. 
 
Treball Final de Màster d’aplicació professional: El TFM professional està vinculat a les pràctiques, la 
qual cosa fa que la mala percepció d’aquestes impacti directament en l’assignatura de TFM. 
 
Enginyeria del programari en entorns del programari lliure: s’actualitzaran els recursos 
d’aprenentatge i es millorarà la implicació del docent a l’assignatura. 
 
Sistemes distribuïts en entorns de programari lliure: la baixa satisfacció confirma la manca d’encaix 
de l’assignatura amb el perfil d’estudiant. Com s’ha comentat a l’apartat anterior, s’eliminarà del Pla 
d’Estudis. 
 
Aspectes econòmics i models de negoci del programari lliure: Els estudiants no estan satisfets amb 
un dels consultors. El motiu podria ser que és el seu primer semestre, per la qual cosa se li farà un 
seguiment especial el proper semestre per veure si cal aplicar alguna mesura de correcció. 
 
Utilitats i eines de programari lliure: en el passat informe de seguiment ja es va detectar que la 
satisfacció general amb l’assignatura, i en especial amb els seus materials, era massa baixa. Com 
acció de millora, s’han actualitzat els continguts i materials, però el resultat segueix no sent 
satisfactori per la manca d’interès dels estudiants en el temari. Es constata, per tant, que es va fer un 
disseny erroni de l’assignatura. Per aquest motiu, i tenint en compte també la necessitat de reduir 
l’optativitat del programa, s’ha decidit eliminar aquesta assignatura del Pla d’Estudis. 
 

 
Per fer una valoració més precisa de la satisfacció dels estudiants amb les pràctiques, s’ha realitzat 
una enquesta específica que ha intentat cobrir aquelles particularitats de les pràctiques que no 
queden ben recollides amb les enquestes generals de satisfacció per assignatura. 
Els resultats d’aquesta enquesta són que el 100% dels estudiants estan satisfets amb les pràctiques 
en general. No obstant, cal notar que només han respost l’enquesta 4 estudiants d’un total de 53. 
Per tant, les dades no són significatives i esperem obtenir dades més fiables el proper curs. 
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8. Seguiment de les cohorts 
 
7.1 Situació de les diferents cohorts al finalitzar el curs 2011-12 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Evolució de la taxa d’abandonament 

 T+2 T+3 

Cohort 2008-09 15,6% 23,5% 
Cohort 2009-10 12,4%  

 

• Aportacions / evidències / comentaris 

 
9. Graduats 
 

 
 
 
 
 
 

 
La taxa d’abandonament de la cohort 2008-09 és lleugerament superior al 15% que es va preveure a 
la memòria de verificació del programa. S’observa, no obstant, que aquesta taxa ha millorat 
significativament per a la cohort 2009-10. 
 

 
Nombre 

de 
graduats 

Graduats 
acumulats 

Taxa 
d'eficiència 

Taxa de 
graduació 

Durada 
mitjana 

(semestres) 

Durada mitjana 
real 

(semestres) 
2008-09 57 93 96,5% - 3,8 4 
2009-10 92 185 95,1% 22,9% 4,5 4,7 
2010-11 67 252 89,3% 19,9% 4,4 4,7 
2011-12 67 319 96,9% 19,2% 3,4 3,5 

Valor 
esperat   >95% >15%   

 

51% 43% 41%
30% 28%

2% 5%

3%
9% 11% 26%

40%

47%

71%
100%

11% 16% 22%
34%

32%
51%

24%
35% 31% 26%

10%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
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80%
90%

100%

Abandonats (+3 sem no mat)

No matriculats

Trasllats interns i externs

Matriculats

Titulats
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• Evolució de les taxes de graduació 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) T= duració teòrica de la titulació. 1 curs 

 
• Aportacions / evidències / comentaris 

 
. 
10. Orientació i assessorament als estudiants 
 

• Orientació a l’estudiant 

 Nombre 
de 

graduats 

Taxa 
d'eficiència 

Durada 
mitjana 

(semestres) 

Durada mitjana 
real (semestres) 

20111 39 96,6% 3,5 3,5 
20112 28 97,4% 3,2 3,4 
Valor 

esperat  
>95% 

   

 T (anys) T+1 T+2 T+3 T+4 T+5 Graduats 
acumulats 

Cohort  
2008-09 5,1% 22,9% 38,5% 47,2%     92 
Cohort  
2009-10 3,6% 19,9% 36,9%       72 
Cohort  
2010-11 8,5% 19,2%         28 
Cohort 
2011-12 3,1%           2 

S'observa que el curs 2011-12 ha disminuït considerablement la durada mitjana en semestres. Ara 
els estudiants es graduen en menys temps, dada que es considera satisfactòria. 

 
 

Activitat 
 

Estudis 

 
• Sessions informatives presencials i virtuals 
• Actualització dels suports informatius per a orientar l’estudiant 

- Pla d’estudis, Recomanacions de matrícula, Pla de 
desplegament,  

 

Tutoria 

 
Atenció personalitzada per orientar a l’estudiant en: 
- Planificació dels estudis 
- Coneixement d’aspectes acadèmics i del funcionament de la universitat 
- Adequació de la matrícula a les possibilitats d’estudi reals 
- Adaptació de l’expedient a l’EEES (en cas necessari) 
- Ampliar el coneixement de l’estudiant en l’ús i el servei de la biblioteca 
 
Seguiment global del progrés en l’estudi 
- Contacte personalitzat 
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Satisfacció 
amb la 

tutoria - 
B2P8 

Orientació 
amb el Pla 
d'estudis - 

B2P1 

Assessorament 
en la matrícula 

- B2P2 

Respon en 
el termini 
adequat - 

B2P3 

Respon 
amb 

claretat - 
B2P4 

Respostes Matriculats 

2010-11 83,84% 82,00% 83,00% 88,00% 89,00% 89 329 

2011-12 80,56% 86,11% 84,72% 91,55% 87,50% 72 202 
 
 

Orientació professional 

 
 

 
 

 
* Activitats per a tota la comunitat UOC 

 
 

     DATA ACTIVITAT 
22/09/2011 Conferència "Programari lliure i traducció" (Barcelona) 

28/09/2011 Conferència "Software libre y traducción" (Madrid) 

01/10/2011 Taller Mosaic VisDa - Visualització de dades 

06/10/2011 Conferència «Software libre y traducción» (Madrid) 

24/10/2011 Donació de la col·lecció Novàtica d'ATI als Estudis d'Informàtica de la UOC 

04/11/2011 European Open Source and Free Software Law Event 2011 

10/11/2011 Jornada d'experiència d'usuari 2011 

16/11/2011 Multi-objective vehicle routing problems 

17/11/2011 Jornada sobre «Visualització de dades i multimèdia» 

13/01/2012 Jornada Up to Secure 

01/02/2012 Jornada d’innovació en Programari Lliure 

08/02/2012 Wikispeech: El món opensource i la innovació en l'àmbit públic 

16/02/2012 Xerrada i tutoria dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació a Sevilla 

21/02/2012 Jornada de Programari Lliure de les Terres de l'Ebre 2012 (1a sessió) 

23/02/2012 Jornada de Programari Lliure de les Terres de l'Ebre 2012 (2a sessió) 

24/02/2012 Conferència "Oportunitats de canvi per a una economia sostenible"  
02/05/2012 Xerrada: " El rol d'enginyer i el desenvolupament àgil de programari" 

- Dificultats per seguir els estudis 
- Recomanacions per poder seguir el ritme d’estudi 
 
Resolució de consultes generals de l’estudiant 
- Pla d’estudis 
- De caràcter professional 
- Tràmits acadèmics propis de la universitat 

 

ACTIVITATS UOC * Estudis 
2011-12 83 20 
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06/06/2012 Jornada de networking professional del sector TIC 
11/06/2012 Campionat virtual de coneixements sobre Programari Lliure 
19/07/2012 Xerrada sobre vigilància tecnològica 

 
 

11. Biblioteca de l’aula 
 
 

 
 
 

• Satisfacció dels estudiants 

 

 

• Aportacions / evidències / comentaris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Biblioteques 
de l’aula 

amb Materials 
propis 

 
% amb 

Materials 
propis 

 

amb Fonts 
d’informació 
> 2 recursos 

 
% amb Fonts 
d’informació > 

2 recursos 
 

amb 
Bibliografia 

Recomanada 

 
% amb 

Bibliografia 
Recomanada 

 
20101 38 34 89% 3 8% 1 3% 
20102 41 35 85% 8 20% 3 7% 
20111 36                 29    81%                  16    44% 14 39% 
20112 49                 16    33%                  47    96% 19 39% 

 Satisfacció global amb els 
recursos (B3.4) 

2010-11 77.2 
2011-12 69,7 

 
En les assignatures de Pràctiques externes, s’ha eliminat una documentació sobre “Normes per a 
l’entrega final del Projecte Final de Màster”, que estava en l’apartat de Materials propis, ja que 
aquesta documentació ja s’inclou en l’assignatura corresponent del Treball Final de Màster. Cal 
recordar que les Pràctiques externes i el Treball Final de Màster conformen el Projecte Final de 
Màster d’orientació professional. 
Per altra banda, a l’apartat de Fonts d’informació, s’ha incorporat una documentació sobre “Normes 
per a l’entrega final de pràctiques”. Donat que hi ha un elevat nombre d’assignatures vinculades a 
les Pràctiques externes, s’observa que en aquests apartats hi ha uns salts importants entre el 20111 
i el 20112. 
 
S’observa també una baixada en la satisfacció global amb els recursos d’aprenentatge, degut 
principalment als resultats obtinguts en les assignatures de pràctiques externes, els quals s’han 
comentat a l’apartat 6. 
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12. Serveis d’atenció  
 

Matriculats  308 
% T. Màsters 8,34% 

 
 

Consultes 
1/08/2011 al  
1/08/2012 

 
Programa Total Màsters 

 
% consultes/ 
Total Màsters 

 
*Accés al campus 10 172 5,81% 
*Aules 38 337 11,28% 
*Campus 28 433 6,47% 
*Maquinari/ Connexió  13 0,00% 
*No previst  7 0,00% 
*Programari 1 26 3,85% 
Acompanyament  1 0,00% 
Accés a la universitat 103 1027 10,03% 
Adaptació de plans d'estudi 4 59 6,78% 
Avaluació d'estudis previs 17 206 8,25% 
Enquestes 3 65 4,62% 
Expedient 15 127 11,81% 
Gestió dels materials 
didàctics 24 452 5,31% 
Matriculació 283 3987 7,10% 
Proves finals d'avaluació 11 434 2,53% 
Serveis 9 165 5,45% 
Sol·licitud de documents 16 341 4,69% 
Títols 53 606 8,75% 
Tràmits 3 36 8,33% 
Xarxa Territorial 23 969 2,37% 

Total general 641 9463 6,77% 
 

Consultes Total 
respostes 

Satisfacció 
(Molt 

Satisfets+ 
Satisfets) 

% de 
satisfacció* 

*Accés al campus 1 1 100,00% 
*Aules 20 16 80,00% 
*Campus 11 7 63,64% 
*Maquinari/ Connexió    
*Programari    
Accés a la universitat 26 18 69,23% 
Adaptació de plans d'estudi 2 2 100,00% 
Avaluació d'estudis previs 8 6 75,00% 
Enquestes 2 2 100,00% 
Expedient 9 5 55,56% 
Gestió dels materials didàctics 11 11 100,00% 
Matriculació 120 80 66,67% 
Proves finals d'avaluació 2 1 50,00% 
Serveis 5 5 100,00% 
Sol·licitud de documents 3 3 100,00% 
Títols 18 15 83,33% 
Tràmits 2 2 100,00% 

Total general 240 174 72,50% 
 
* La satisfacció és el % d’estudiants satisfets amb l’atenció rebuda. Es calcula sobre el nombre d’estudiants que 
han respost la pregunta 
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Queixes 
01/08/2011 
31/07/2012 

Programa Total Màsters 
 

% queixes/ 
Total Màsters 

 
Admissió 2 17 11,76% 
Avaluació  26 0,00% 
Avaluació d'estudis previs 1 2 50,00% 
Beques i ajuts 1 9 11,11% 
Campus virtual 3 13 23,08% 
Materials didàctics 2 25 8,00% 
Matriculació 3 39 7,69% 
Pagaments 2 33 6,06% 
Queixa docent  19 0,00% 
Queixa tutor  3 0,00% 
Serveis d'atenció  11 0,00% 
Serveis de la universitat 1 6 16,67% 
Suport Queixes 7 74 9,46% 
Tràmits  2 0,00% 
Sol·licitud de documents 2 18 11,11% 
Sol·licitud de títols 3 20 15,00% 
Adaptació de plans  1 0,00% 

Total general 27 318 8,49% 
 
 
 
• Aportacions / evidències / comentaris 
 

 
13. Tràmits  
 

 
 

• Aportacions / evidències / comentaris 

Expedient: s’observa una baixa satisfacció amb les consultes relacionades amb l’expedient. 
Aquesta baixa satisfacció, no obstant,  sembla que no és deguda a cap motiu concret identificable, 
donat que cada consulta fa referència a problemàtiques diferents. 
 
Avaluació d’estudis previs: la queixa està relacionada amb el reconeixement de crèdits d’una altra 
titulació. 

AEP Sol·licituds Al·legacions % 
Campanya 20102  
(Semestre20101) 3 1 33,33% 
Campanya 20111  
(Semestre20102) 6 1 16,67% 
Campanya 20112  
(Semestre 20111) 4 2 50 
Campanya 20121  
(Semestre20112) 1 0 0 

A partir del curs vinent, s’iniciarà el procediment de RAEP per les assignatures següents: 
- Administració de sistemes GNU/Linux 
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14. Informació pública 
 

 
La UOC difon el seu Sistema Intern de Garantia de la Qualitat, documentació i  indicadors de les 
diferents titulacions a tots els grups d’interès a través dels diferents espais de coordinació i 
comunicació, recentment es pot accedir a aquesta informació també al portal de la universitat a 
través de: 
www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/index.html 

- Desenvolupament de programari 
- Desenvolupament d’aplicacions web 
El RAEP permetrà reconèixer un màxim de 5 crèdits, equivalent a 1 assignatura. 

Apartats URL Portal Campus 

 
Accés als 

estudis 
http://www.uoc.edu/estudis/masters-universitaris/index.html 

http://www.uoc.edu/estudis/masters-universitaris/seguretat-tecnologia-

informacio-comunicacio/presentacio/index.html 

Campus Virtual/Secretaria/Plans d’estudi 

    
 

Pla 
d’Estudis  

Matrícula 
http://www.uoc.edu/estudis/masters-universitaris/programari-

lliure/general/1/per-a-sollicitar-lacces/index.html_1038924773.html 
   

 
Professorat 

Campus Virtual/Secretaria/Plans d’estudi/ Màster universitari de Programari 

lliure/Professorat 

 

   

 
Planificació 
operativa 
del curs 

CampusVirtual/Secretaria/ 

Els estudiants disposen d’informació sobre: calendari acadèmic, guies docents, 

recursos d’aprenentatge, biblioteca de l’aula, materials recomanats 
   

 
Pràctiques 
externes 

Campus Virtual/Secretaria/Plans d’estudi/ Màster universitari de Programari 

Lliure 
   

 
Programes 

de 
mobilitat 

http://www.uoc.edu/portal/ca/la_universitat/eees/eees_a_la_uoc/mobilitat/    

Treball 
final de 
Màster 

Campus Virtual/Secretaria/Plans d’estudi    

Web dels 
estudis 

http://www.uoc.edu/portal/ca/estudis_arees/informatica_multimedia_telecomunicacio/

index.html 
   

http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/index.html�
http://www.uoc.edu/estudis/masters-universitaris/index.html�
http://www.uoc.edu/estudis/masters-universitaris/seguretat-tecnologia-informacio-comunicacio/presentacio/index.html�
http://www.uoc.edu/estudis/masters-universitaris/seguretat-tecnologia-informacio-comunicacio/presentacio/index.html�
http://www.uoc.edu/estudis/masters-universitaris/programari-lliure/general/1/per-a-sollicitar-lacces/index.html_1038924773.html�
http://www.uoc.edu/estudis/masters-universitaris/programari-lliure/general/1/per-a-sollicitar-lacces/index.html_1038924773.html�
http://www.uoc.edu/portal/ca/la_universitat/eees/eees_a_la_uoc/mobilitat/�
http://www.uoc.edu/portal/ca/estudis_arees/informatica_multimedia_telecomunicacio/index.html�
http://www.uoc.edu/portal/ca/estudis_arees/informatica_multimedia_telecomunicacio/index.html�
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• Aportacions / evidències / comentaris 

 
 
 
15. Innovacions i bones pràctiques 
 
 

• Aportacions / evidències / comentaris 

 

 
Durant el present curs no s’han pogut dur a terme els canvis en la informació pública del programa 
proposats en el passat informe d’avaluació de l’AQU. Això ha estat degut a la implantació d’una 
nova plataforma de gestió de continguts del portal web de la Universitat. Aquesta implantació ha 
mantingut aturada l’actualització de la informació del portal, per la qual cosa els canvis es duran a 
terme més endavant. La UOC ha posat en marxa un grup de treball sobre la informació pública que 
està dedicat a aquestes millores. 
 

 
A partir del curs 2011-12, els professors responsables de les assignatures elaboren un informe de 
valoració de cada assignatura. Aquests informes es consideren molt útils per fer la valoració tant de 
les assignatures en particular com dels programes, tot i que s'han de revisar alguns aspectes per tal 
de fer-los encara més aclaridors. 
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16. Conclusions 
 

 

Apartats Satisfactori Suficient 
No 

Satisfactori 
Cal introduir millores? 

Si/No 

Desplegament X   No 

 
Indicadors matrícula 

 X  Sí 

 
Rendiment 

X   Sí 

 
Satisfacció 

X   Sí 

Pràctiques externes  X  Sí 

 
Seguiment cohorts 

X   No 

Graduats X   No 

 
Orientació i assessorament 

als estudiants 
X   No 

 
Biblioteca de l’aula 

X   No 

 
Serveis 

X   No 

 
Tràmits 

X   Sí 

 
Informació pública 

 X  Sí 
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El procés de revisió del Màster universitari en Programari Lliure que es va dur a terme l’any 2009 
(durant el procés de verificació) va donar lloc algunes modificacions importants en el pla d’estudis. 
 
Una d’aquestes modificacions importants va ser la introducció de les pràctiques externes, que van 
esdevenir obligatòries per a l’itinerari professional. Podem dir que estem satisfets amb la seva 
implantació perquè han donat lloc a moltes col·laboracions amb empreses relacionades amb el 
món del programari lliure, de les quals obtenim un valuós retorn sobre el nostre programa. Per altra 
banda, els informes de valoració que realitzen els tutors externs constaten que els nostres 
estudiants realitzen en molts casos treballs excel·lents que reverteixen no només en la seva 
formació, sinó també en un benefici per l’empresa. 
 
No obstant, també cal dir que l’elevat nombre d’estudiants que fan aquesta assignatura fa que sigui 
molt difícil trobar una empresa o institució de pràctiques per tothom. Això ens obliga a permetre que 
un nombre significatiu d’estudiants faci les pràctiques a la seva pròpia empresa (50% 
aproximadament), tot i que considerem que les pràctiques externes són realment profitoses i es 
poden avaluar adequadament quan es desenvolupen una organització externa a la de l’estudiant. 
Per aquest motiu, creiem que caldria modificar el pla d’estudis per fer optatives les pràctiques 
externes optatives, i així aconseguir que totes es desenvolupin en empreses o institucions 
proposades des de la direcció del programa. 
 
Un altre canvi important derivat de la revisió del programa va ser l’eliminació de l’assignatura 
Sistema operatiu GNU/Linux bàsic. Es va treure del pla d’estudis perquè no es considerava una 
assignatura amb nivell de màster. No obstant, ens hem vist obligats a reincorporar-la com a 
complement de formació per problemes de rendiment en les assignatures més avançades 
d’aquesta temàtica. Això constata el fet que els titulats de les titulacions d’enginyeria actuals tenen 
uns coneixements molt baixos en aspectes bàsics del programari lliure, la qual cosa evidencia la 
necessitat d’oferir formació en aquest àmbit. 
 
En relació a les dades de matrícula del màster, com s’ha comentat a l’apartat 4 de l’informe de 
seguiment, hem tingut una baixada de matrícula important motivada per l’augment d’oferta de 
màsters universitaris dins dels nostres Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació. Per 
assegurar la viabilitat del programa tant a nivell docent com econòmic, creiem que és fonamental 
fer una revisió important del programa, enfocada especialment a reduir el grau d’optativitat actual 
del pla d’estudis. 
 
Un dels punts més positius que detectem en el present informe és l’augment en la satisfacció 
global amb el programa. Aquesta augment constata l’esforç que s’està duent a terme cada 
semestre per millorar els problemes de satisfacció puntuals que es detecten en les assignatures. 
Les eines que a nivell dels nostres Estudis hem posat en marxa per fer un seguiment de les 
assignatures (per exemple, els informes de seguiment per assignatura) estan donant un resultat 
excel·lent per a la millora de la qualitat en els nostres programes. 
 
Com a punt important de millora, cal treballar molt els problemes derivats de les pràctiques 
externes. A més del que s’ha comentat anteriorment, ens trobem amb una falta de coordinació 
entre les diferents figures docents que intervenen en aquestes assignatures. El curs vinent farem 
un esforç especial per millorar la cooperació entre el rol del docent i el rol del tutor extern. 
 
Per últim, en aquest programa de Màster, com a qualsevol titulació d’aquesta naturalesa, ens 
trobem amb el difícil repte de mantenir els continguts alineats amb les demandes del mercat laboral 
i la constant evolució de les tecnologies de la informació i la comunicació. Aquesta necessitat 
d’adaptació és un altre motiu que ens porta a la necessitat de redissenyar l’actual pla d’estudis, la 
qual cosa volem dur a terme seguint un nou procés de Verificació. 

 



INFORME DE SEGUIMENT 
Màster universitari de Programari Lliure 

 
 

Pàgina 22 de 23 
Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació 16  d’octubre de 2012   

• Propostes de  millora 

Nº 
apartat Acció Respons Prioritat 

(*) Abast (**) 
Indicadors/ 
Resultats 
esperats 

Calendari 

4 
Registrar correctament 
la informació sobre la 
titulació d’origen dels 
estudiants del màster. 

Tràmits 
acadèmics Alta Universitat 

Informació 
completa  
disponible per a 
l’informe de 
seguiment. 

20131 

5 i 6 

Desenvolupament de 
programari: es farà una 
revisió de tots els 
materials i activitats per 
intentar enfocar millor 
aquesta assignatura al 
perfil i les expectatives 
dels estudiants del 
Màster. 

PRA Alta Programa 

Millora de les 
taxes de 
rendiment i 
satisfacció 

20121 

4, 5 i 6 

Sistemes distribuïts en 
entorns de programari 
lliure: eliminar aquesta 
assignatura del Pla 
d’Estudis. 

DP Alta Programa 

Millora de la ràtio 
d’estudiants per 
aula, de la 
viabilitat 
econòmica del 
programa i de les 
taxes de 
rendiment i 
satisfacció globals. 

20122 

4 i 5 

Conceptes avançats en 
desenvolupament de 
programari:  eliminar 
aquesta assignatura del 
Pla d’Estudis. 

DP Alta Programa 

Millora de la ràtio 
d’estudiants per 
aula, de la 
viabilitat 
econòmica del 
programa i de la 
taxa de rendiment 
global. 

20122 

6 

Xarxes obertes: es farà 
un redisseny de 
l’assignatura per 
reorientar materials i 
activitats 

PRA Alta Programa 
Millora de les 
taxes de 
satisfacció. 

20121 

6 

Pràctiques externes: Es 
realitzaran accions per 
tal d’incentivar el 
seguiment dels tutors 
externs als estudiants, 
assegurar la 
disponibilitat dels 
recursos 
d’aprenentatge 
necessaris, i per 
millorar la coordinació 
entre consultors i tutors 
externs. 

DP i PRA Alta Programa 
Millora de les 
taxes de 
satisfacció 

20122 

6 

Enginyeria del 
programari en entorns 
del programari lliure: 
s’actualitzaran els 
recursos 
d’aprenentatge i es 
millorarà la implicació 
del docent a 
l’assignatura. 

PRA Alta Programa 
Millora de les 
taxes de 
satisfacció 

20122 



INFORME DE SEGUIMENT 
Màster universitari de Programari Lliure 

 
 

Pàgina 23 de 23 
Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació 16  d’octubre de 2012   

 
 
   (*) Prioritat: Alta, mitja, baixa 
   (**) Abast: programa, estudi, universitat 

 

 

6 

Aspectes econòmics i 
models de negoci del 
programari lliure: Es 
farà un seguiment 
especial del consultor 
el proper semestre. 

PRA Mitja Programa 
Millora de les 
taxes de 
satisfacció 

20131 

4 i 6 

Utilitats i eines de 
programari lliure:  
eliminar aquesta 
assignatura del Pla 
d’Estudis. 

DP Alta Programa 

Millora de la ràtio 
d’estudiants per 
aula, de la 
viabilitat 
econòmica del 
programa i de la 
taxa de satisfacció 
glogal. 

20131 

12 

Realització dels canvis 
en la informació pública 
del programa proposats 
en el passat informe 
d’avaluació de l’AQU. 

Informació 
a 
l’estudiant 

Alta Universitat 

Informació 
completa 
disponible des del 
portal de la UOC 

20131 

13 
Inici del procediment de 
RAEP per a 3 
assignatures 

DP Mitja Programa 

Possibilitat de 
reconèixer fins a 
un màxim de 5 
crèdits per RAEP 
als estudiants. 

20122 
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