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Introducció 
 

Els membres que conformen la Comissió de titulació del programa de Màster universitari en 
Programari Lliure, el qual està adscrit als Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, 
són: Josep Prieto (Director dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació ), Dr. 
Carles Garrigues (Directora del Màster universitari en Programari Lliure),  Dr. Josep Jorba 
(professor del programa), Dr. David Megías (professor del programa), Marta Borràs 
(Administradora d’Estudis) i Montserrat Ricart (Tècnica en Gestió Acadèmica). Per a l’avaluació 
de l’informe de seguiment es compta també amb la participació de Nerea Fernàndez,  de 
l’Oficina Planificació i Qualitat. 

El Màster universitari de Programari lliure prové de l’adaptació del Màster oficial de Programari 
Lliure, que es va començar a oferir el curs 2006/07.. 

El nou Màster Universitari en Programari Lliure s’ha desplegat i ofert des del Curs 2010-2011.  

Aquest informe de seguiment fa referència a la docència que s’imparteix en català i en castellà, 
la qual es realitza en dos campus virtuals, diferenciats només per la llengua de comunicació. 
Així, en tots els apartats apareixen les dades analitzades de forma conjunta entre el Campus 
en català i el Campus en castellà, per als semestres iniciats el setembre del 2012 (20121) i el 
febrer de 2013 (20122). 

Aquest informe ha estat aprovat per l’òrgan de direcció dels Estudis.  

 

1. Desplegament 
 

1.1. Informació bàsica 

 Data Curs inici 

Títols Universitaris Oficials de Postgrau 
aprovats segons el RD 56/2005 18/04/2006 2006/07 

Verificació 15/10/2009 2010/11 

 

1.2. Estat del desplegament  

Programa totalment desplegat. 

Aportacions / evidències / comentaris  

Durant el curs 2010/11 es va finalitzar el desplegament de la  totalitat del programa. Es pot 
consultar el desplegament de la titulació en l’Informe de seguiment corresponent al curs 
acadèmic 2010/11 
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2. Accions de millora períodes anteriors 
 

Accions de millora Resultat Observacions 
Registrar correctament la informació sobre la titulació 
d’origen dels estudiants del màster. Fet. Veure informació apartat 

4. 

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’han reenfocat tots 
els continguts i les 
activitats. 
Ha millorat tant el 
rendiment com la 
satisfacció 

2011-12: 
Rendiment: 55,1% 
Satisfacció: 52,6% 
2012-13: 
Rendiment: 78,4% 
Satisfacció: 87,5% 

Sistemes distribuïts en entorns de programari lliure: no 
posar aquesta assignatura en oferta. Fet  

Conceptes avançats en desenvolupament de 
programari:  no posar aquesta assignatura en oferta. Fet  

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

S’ha reorientat 
l’assignatura i s’han 
actualitzat totes les 
activitats. 
No s’ha aconseguit 
millorar la 
satisfacció. 

2011-12: 
Satisfacció: 65,4% 
2012-13: 
Satisfacció: 40% 
Veure apartat 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. 

S’ha reforçat el 
seguiment dels 
tutors externs, la 
col·laboració 
d’aquests amb els 
professors i la 
informació als 
estudiants. 

2011-12: 
Satisfacció: 66,7% 
2012-13: 
Satisfacció: 80% 
Veure apartat 8. 

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

S’han reorientat 
totes les activitats i 
els recursos per 
realitzar-les. 
No s’ha aconseguit 
millorar la satisfacció 
amb l’assignatura. 

2011-12: 
Satisfacció: 64,3% 
2012-13: 
Satisfacció: 25% 
Veure apartat 6. 

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

S’ha millorat l’acció 
de consultoria, 
aconseguint així un 
augment de la 
satisfacció amb 
l’assignatura.  

2011-12: 
Satisfacció: 50% 
2012-13: 
Satisfacció: 75% 
Veure apartat 6. 

Utilitats i eines de programari lliure: no posar aquesta 
assignatura en oferta. 

S’ha posposat 
aquesta acció al curs 
vinent 2013-2014. 

 

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

Parcialment 
implantat. 

Es disposa ja 
d’informació sobre les 
titulacions a la web de 
qualitat. Està en procés 
la publicació d’algunes 
dades específiques de 
cada titulació. 

Inici del procediment de RAEP per a 3 assignatures Fet 

S’ha iniciat amb èxit el 
procediment de RAEP 
amb 2 estudiants aquest 
primer curs. 
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3. Informació del programa 
 

Curs Assig. 
ofertades 

Assig. 
docència 

Assig. 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 
2012-13 24 24 0 14 34 5 

 

 Assig. 
ofertades 

Assig. 
docència 

Assig. en 
3a llengua 

Professors Consultors Tutors 

20121 17 17 0 10 25 5 
20122 18 16 0 9 26 5 

 

 

4. Indicadors de matrícula 
 

4.1. Ingrés i nova matrícula 

 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% 147 
2011-12 350 144 129 75 9 12% 66 
2012-13 350 154 142 76 6 7,9% 70 

 

 Sol. 
accés 

Sol. accés 
admeses 

Noves 
matrícules Anul·lats % 

anul·lacions 
Matrícula 
definitiva 

20121 98 92 47 2 4,3% 45 
20122 56 50 29 4 13,8% 25 

 

Aportacions / evidències / comentaris 

El curs 2012-13, el nombre de matrícules s’ha mantingut molt similar al curs anterior. Després de la 
baixada d’estudiants durant els cursos 2010-11 i 2011-12, sembla que en aquests moments la matrícula 
s’estabilitza. El proper procés de verificació del títol s'aprofitarà per realitzar canvis en el pla d'estudis per 
incorporar aquells continguts de l'àmbit del programari lliure que tenen més demanda professional 
actualment. 
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4.2. Perfil d’ingrés d’estudiants de nova matrícula  

 

Titulació d'origen Estudiants % 

Informàtica 30 43% 

Telecomunicació 8 11% 

Altres enginyeries 6 9% 

Multimèdia 2 3% 

Ciències 3 4% 

Ciències socials 3 4% 

Arts i humanitats 2 3% 

Desconegut (estrangers) 16 23% 
 

 

 

Universitat d'origen Estudiants % 

Universitat Oberta de Catalunya 13 19% 

Universitat Politècnica de Catalunya 13 19% 

Altres (catalanes) 7 10% 

Altres (resta d'Espanya) 21 30% 

Altres (estranger) 16 23% 
 

43% 

11% 9% 
3% 

4% 
4% 
3% 

23% 

Titulació d'origen  

Informàtica 

Telecomunicació 

Altres enginyeries 

Multimèdia 
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Aportacions / evidències / comentaris 

Les dades del perfil d’ingrés confirmen, com en el curs anterior, que la formació prèvia dels estudiants és 
majoritàriament informàtica o de perfil tecnològic (telecomunicacions o altres enginyeries). 

No hi ha informació sobre la titulació d'origen dels estudiants estrangers. S'afegeix una proposta de millora 
de cara al proper curs. 

 

4.3. Matrícula total 

Curs 
Acadèmic 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 
2012-13 254 17,3 

 

 Estudiants 
x  crèdits matriculats 

amb docència 
 

20121 210 12,0 
20122 158 11,9 

 

 

  

18% 

19% 

10% 
30% 

23% 

Universitat d'origen 

Universitat Oberta de 
Catalunya 

Universitat Politècnica 
de Catalunya 

Altres (catalanes) 

Altres (resta 
d'Espanya) 

Altres (estranger) 
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5. Resultats acadèmics 
 

5.1. De la titulació 

 Taxa de 
rendiment 

Taxa 
d’èxit 

Seguiment 
AC 

Superació / 
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% 
2012-13 78,3% 93,2% 84,6% 92,5% 

 

 
Taxa de 

rendiment 
Taxa 
d’èxit 

Seguiment 
AC 

Superació/ 
Seguiment 

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

20121 79,8% 95,0% 84,6% 94,3% 
20122 75,9% 90,6% 94,5% 89,9% 

 

 

5.2. Detall per assignatura de l’últim curs 

Codi Detall assignatures 
Curs 2012-13 Taxa R Taxa E Seg 

AC 
Sup/Seg 

AC Matriculats 

  Valor esperat >=70% >=90%       
M2.004 Implantació de sistemes de programari lliure 70,1% 95,3% 73,6% 95,3% 87 
M2.050 Administració de sistemes GNU/Linux 70,0% 96,6% 72,5% 96,6% 80 
M2.001 Introducció al programari lliure 82,6% 93,4% 88,4% 93,4% 69 
M2.003 Administració avançada del sistema operatiu GNU/Linux 71,0% 100,0% 71,0% 100,0% 62 
M2.009 Bases de dades 78,0% 83,0% 94,0% 83,0% 50 
M2.008 Desenvolupament d'aplicacions web 89,6% 91,5% 97,9% 91,5% 48 
M2.007 Aspectes avançats de seguretat en xarxes 81,4% 97,2% 88,4% 92,1% 43 
M2.051 Xarxes obertes 82,1% 91,4% 89,7% 91,4% 39 
M2.010 Desenvolupament de programari 78,4% 90,6% 86,5% 90,6% 37 
M2.056 Treball Final de Màster d'aplicació professional - 

semestral 83,9% 96,3% 87,1% 96,3% 31 
M2.015 Aspectes econòmics i models de negoci del programari 

lliure 75,0% 90,0% 83,3% 90,0% 24 
M2.012 Enginyeria del programari en entorns del programari 

lliure 91,3% 95,5% 95,7% 95,5% 23 
M2.017 El programari lliure al sector públic 72,7% 80,0% 90,9% 80,0% 22 
M2.013 Utilitats i eines de programari lliure 90,5% 100,0% 90,5% 100,0% 21 
M2.055 Treball Final de Màster de Recerca - semestral 65,0% 81,3% 80,0% 81,3% 20 
M2.057 Treball Final de Màster d'aplicació professional - anual 94,7% 100,0% 94,7% 100,0% 19 
M2.059 Pràctiques externes - semestral 88,2% 100,0% 88,2% 100,0% 17 
M2.058 Pràctiques externes - anual 84,2% 100,0% 94,7% 88,9% 19 
M2.014 Aspectes legals i d'explotació del programari lliure 85,7% 92,3% 92,9% 92,3% 14 
M2.054 Treball Final de Màster de Recerca - anual 55,0% 100,0% 55,0% 100,0% 20 

 

 

 

 



INFORME DE SEGUIMENT 
Màster universitari en Programari Lliure 

 

Pàgina 9 de 22 
Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació                                               26 de novembre de 2013 

Assignatures anivelladores 

Codi Detall assignatures 
Curs 2012-13 Taxa R Taxa E Seg 

AC 
Sup/Seg 

AC Matriculats 

  Valor esperat >=70% >=90%       
05.554 Fonaments de programació 33,3% 50,0% 83,3% 40,0% 6 
M2.085 Sistema operatiu GNU/Linux bàsic 33,3% 100,0% 33,3% 100,0% 3 

 

Aportacions / evidències / comentaris 

Desenvolupament de programari: La revisió de materials i activitats ha produït una millora molt significativa del 
rendiment d’aquesta assignatura. 

Bases de dades: Veient la baixa taxa d’èxit en aquesta assignatura el curs anterior, s’ha fet una anàlisi de la càrrega de 
treball aquest semestre. Es considera que una taxa superior al 80% és un resultat satisfactori. 

El programari lliure al sector públic: Aquest semestre hi ha hagut una baixada en les taxes de rendiment i èxit. Es farà 
un seguiment per veure si això està associat a algun problema en l’assignatura. 

Treball Final de Màster de Recerca: Com es va comentar en el passat informe de seguiment, les competències de 
recerca associades a aquesta assignatura fan que la taxa de rendiment que es pot esperar no sigui superior al 60%. 

Assignatures anivelladores: 

  - Sistema operatiu GNU/Linux bàsic: les dades no són significatives tenint en compte que només hi ha tres estudiants. 

  - Fonaments de programació: Aquesta assignatura té el mateix rendiment que la resta de titulacions en les que 
s'ofereix. Tal i com s’explica en l’informe de seguiment del Grau d'Enginyeria Informàtica, es considera normal tenir un 
rendiment baix en les assignatures de primer relacionades amb la programació, especialment tenint en compte els 
resultats dels graus d’Enginyeria Informàtica de la resta del sistema universitari. En qualsevol cas, el professorat 
d’aquesta àrea de coneixement està realitzant una profunda anàlisi per tal de redissenyar aquesta assignatura. 

 
6. Resultats de satisfacció 
 

Estudiants 

6.1. Valoració de la titulació 

 Pla 
d’estudis 

Orientació 
Pla 

d’estudis 

Aplicabilitat 
Pla 

d’estudis 

Satisfacció 
Global 

Nº 
respostes 

Error 
mostral 

Mitjana 
Satisfacció 

Global 
2008-09 76,58% 74,77% 72,58% 67,22% 119 3,80% 3,82 
2009-10 75,90% 77,00% 69,00% 71,60% 87 9,20% 3,88 
2010-11 79,20% 79,20% 77,20% 81,80% 101 8,10% 4,20 
2011-12 90,28% 90,28% 80,56% 91,67% 72 9,29% 4,22 
2012-13 77,27% 72,73% 65,91% 75,00% 44 12,59% 3,93 

       >= 4 +/- 0,1 
 

6.2. Valoració de les assignatures 

Codi Detall assignatures          Curs 2012-13 Global Consultor Recursos 
aprenen. 

Sistema 
avaluació Resp Matric 

  TOTAL Programa 79,0% 77,5% 66,3% 78,8%     
M2.004 Implantació de sistemes de programari lliure 72,2% 88,9% 66,7% 77,8% 18 87 
M2.050 Administració de sistemes GNU/Linux 100,0% 100,0% 70,6% 93,8% 17 80 
M2.001 Introducció al programari lliure 91,7% 76,9% 61,5% 92,3% 12 69 
M2.003 Administració avançada del sistema operatiu GNU/Linux 84,2% 84,2% 66,7% 78,9% 19 62 



INFORME DE SEGUIMENT 
Màster universitari en Programari Lliure 

 

Pàgina 10 de 22 
Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació                                               26 de novembre de 2013 

M2.009 Bases de dades 78,9% 84,2% 84,2% 88,2% 19 50 
M2.008 Desenvolupament d'aplicacions web 87,5% 68,8% 56,3% 87,5% 16 48 
M2.007 Aspectes avançats de seguretat en xarxes 94,4% 94,4% 94,4% 94,4% 18 43 
M2.051 Xarxes obertes 40,0% 50,0% 10,0% 80,0% 10 39 
M2.010 Desenvolupament de programari 87,5% 75,0% 75,0% 87,5% 8 37 
M2.015 Aspectes econòmics i models de negoci de programari lliure 75,0% 75,0% 75,0% 50,0% 4 24 
M2.012 Enginyeria del programari en entorns de programari lliure 25,0% 8,3% 25,0% 8,3% 12 23 
M2.017 El programari lliure al sector públic 57,1% 57,1% 57,1% 57,1% 7 22 
M2.013 Utilitats i eines de programari lliure 75,0% 87,5% 50,0% 75,0% 8 21 
M2.014 Aspectes legals i d'explotació del programari lliure 100,0% 100,0% 100,0% 88,9% 9 14 

 

Assignatures anivelladores 

Codi Detall assignatures          Curs 2012-13 Global Consultor Recursos 
aprenen. 

Sistema 
avaluació Resp Matric 

05.554 Fonaments de programació 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 1 6 
 

Aportacions / evidències / comentaris 

Es detecta una baixada en la valoració del pla d’estudis respecte el curs anterior. Els resultats són molt similars als 
obtinguts en els cursos anteriors al 2011, per la qual cosa es considera que el nivell de satisfacció no és preocupant. 
L’aplicabilitat del pla d’estudis, no obstant, té una satisfacció especialment baixa, per la qual cosa el proper procés de 
verificació del títol s'aprofitarà per incorporar continguts de l'àmbit del programari lliure que tinguin més demanda 
professional en aquests moments. No obstant, aquesta baixada en aquest apartat podria estar motivada per l’elevat 
error mostral de l’enquesta, per la qual cosa estarem atents a l’evolució d’aquesta dada en properes enquestes. 

Xarxes obertes: Aquesta assignatura porta dos semestres amb uns nivells de satisfacció baixos. Per aquest motiu, 
aquest semestre s’ha intentat fer un redisseny de l’assignatura que ha afectat tant als materials com les activitats. El 
consultor, no obstant, no ha tingut temps de construir el wiki a través del qual es volen reforçar els recursos 
d’aprenentatge, la qual cosa ha fet empitjorar la satisfacció dels estudiants en aquest aspecte. La seva manca de 
temps també ha afectat la satisfacció amb l’acció de consultoria, per la qual cosa el semestre vinent es farà un esforç 
especial en millorar la seva atenció als estudiants i la millora dels materials a través del wiki. 

Introducció al programari lliure: La satisfacció global amb l’assignatura segueix sent molt alta, tot i que s’ha detectat una 
manca de satisfacció amb les fonts d’informació que apareixen a l’aula. S’hi treballarà més el proper semestre. 

Implantació de sistemes de programari lliure: Ha augmentat la satisfacció amb l’acció de consultoria però ha disminuït 
en l’apartat de recursos d’aprenentatge. Això pot ser degut a problemes puntuals que hi ha hagut amb la tramesa de 
materials, i al fet que els estudiants no estan massa acostumats a treballar amb el wiki que s’ha començat a fer servir 
aquest semestre. 

El programari lliure al sector públic: El nombre de respostes a l’enquesta no és molt significatiu, però la baixada en la 
satisfacció respecte el curs anterior no es pot ignorar. El proper semestre es farà un seguiment especial de 
l’assignatura per assegurar que no s’està descuidant cap aspecte del procés d’ensenyament - aprenentatge. 

Desenvolupament d’aplicacions web: La satisfacció global amb l’assignatura ha millorat significativament, però 
sorprenentment aquest semestre ha baixat la satisfacció amb els consultors i els recursos d’aprenentatge. Els recursos 
d’aprenentatge es continuaran actualitzant com en semestres anteriors perquè l’assignatura no quedi endarrerida 
respecte l’estat actual de la tecnologia web. En relació a l’acció de consultoria, es mirarà de millorar el retorn 
personalitzat que realitzen els consultors de les activitats. 

Desenvolupament de programari: El canvi en el disseny i les activitats de l’assignatura ha fet millorar significativament 
la seva satisfacció. 

Administració i administració avançada de sistemes GNU/Linux: Es valora molt positivament l’alta satisfacció 
d’aquestes assignatures, sobretot en el cas d’Administració de sistemes GNU/Linux, que té una satisfacció del 100% a 
nivell global i de consultoria. Pel que fa a recursos d’aprenentatge, no obstant, es detecta una lleugera baixada en la 
satisfacció motivada pel desfasament que pateixen els materials. Per aquest motiu, es treballarà per aconseguir a mig 
termini una millora dels recursos d’aprenentatge. 

Aspectes econòmics i models de negoci del programari lliure: El seguiment especial al consultor de l’assignatura ha 
resultat en una millora significativa de la satisfacció amb l’assignatura. 
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Enginyeria del programari en entorns de programari lliure: Aquest semestre s’han reorientat les activitats per tractar 
aspectes de l’enginyeria del programari més actuals, i s’ha incrementat la interacció a l’aula fomentant la participació 
dels estudiants. No obstant, el fet de basar les activitats en material extern en la seva major part ha perjudicat molt la 
satisfacció amb els recursos d’aprenentatge. Alguns problemes puntuals d’insatisfacció amb algunes notes també han 
generat molta distorsió a l’aula, per la qual cosa és possible que la satisfacció amb el docent s’hagi vist afectada de 
manera desproporcionada. El proper curs s’intentarà explicar millor el treball que es fa a l’assignatura a través de 
recursos externs, i es farà un seguiment més de prop de l’acció de consultoria. 

 

 

7. Treball Final de Màster 
 

Treball Final de Màster d'aplicació professional – semestral (M2.056) 

 Nº estudiants matriculats Taxa de rendiment 

2011-12 43 86,0% 
2012-13 31 83,9% 

 

Treball Final de Màster d'aplicació professional – anual (M2.057) 

 Nº estudiants matriculats Taxa de rendiment 

2011-12 10 90,0% 
2012-13 19 94,7% 

 

Treball Final de Màster de Recerca – semestral (M2.055) 

 Nº estudiants matriculats Taxa de rendiment 

2011-12 23 78,3% 
2012-13 20 65,0% 

 

Treball Final de Màster de Recerca – anual (M2.054) 

 Nº estudiants matriculats Taxa de rendiment 

2011-12 21 57,1% 
2012-13 20 55,0% 

 

Enquesta de satisfacció als estudiants en relació al Treball Final   

 
 

Gestió i 
procés 

assignació 

Supervisió 
consultor 

Sistema 
avaluació 

Consolidació 
coneixements 

i habilitats 

Satisfacció 
Global 

Nº 
respostes Matriculats 

2012-13 75,68% 86,49% 75,00% 88,89% 72,73% 37 105 
        

Aportacions / evidències / comentaris 

Les dades de rendiment mostren clarament que els projectes orientats a la recerca tenen una alta 
complexitat pels estudiants per manca de coneixements previs sobre què és la recerca i com dur-la a 
terme. Aquests resultats es tindran en compte en el moment de revisar el pla d’estudis i verificar la 
titulació per considerar si cal introduir assignatures de metodologies i tècniques de recerca. 
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Cal destacar el fet que tots els Projectes Final de Màster d’orientació professional es fan obligatòriament 
amb col·laboració amb una empresa o institució a través de pràctiques externes. Això fa que les 
assignatures de pràctiques externes i treball final de màster estiguin fortament vinculades, i els projectes 
treballin un ampli ventall de competències de les diferents branques d’especialització del màster. 

També cal notar que la major part de projectes orientats a la recerca són dirigits per professorat dels 
Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació i estan vinculats a les línies d’investigació d’aquests. 

Tenint en compte la complexitat dels treballs orientats a la recerca i la vinculació dels treballs d’orientació 
professional amb projectes d’empresa, les dades de satisfacció generals amb el TFM es consideren força 
positives. 

 

 

8. Pràctiques externes 
 

 Pràctiques 
Curriculars 

Pràctiques no 
Curriculars Nº estudiants 

2011-12 57 0 57 
2012-13 59 1 60 

 

Enquesta de satisfacció amb les pràctiques curriculars per part dels estudiants (2n semestre)  

 Informació i 
orientacions 

Seguiment 
tutor 

acadèmic 

Sistema 
avaluació 

Posada en 
pràctica 

coneixements i 
habilitats 

Satisfacció 
Global 

Nº 
respost

es 
Matriculats 

2012-13 80,00% 90,00% 100,00% 80,00% 80,00% 6 21 

        
Aportacions / evidències / comentaris 

Com s’ha comentat anteriorment, les pràctiques externes es realitzen com a part del Projecte Final de 
Màster d’orientació professional. Aquest fet fa que calgui assegurar que tots els projectes de pràctiques 
tenen la complexitat que s’espera d’un PFM. Per aquest motiu, les propostes de les empreses/institucions 
són validades prèviament pels responsables acadèmics, que asseguren que els treballs implicaran la 
càrrega, el grau d’autonomia i la capacitat de resolució de problemes adequats per part dels estudiants. 

Les dades de satisfacció amb la orientació i seguiment de les pràctiques ens demostren que hem millorat 
un dels punts febles detectats a l’informe anterior: la manca de coordinació entre tutor extern i tutor 
acadèmic. Això s’ha aconseguit assegurant que tots dos tutors proporcionen a l’estudiant un suport i un 
seguiment conjunt de cadascuna de les tasques realitzades al llarg del semestre. 

 

 

9. Professorat  
 

 Professorat  

 Total % Doctors % Acreditats 
SU Trams docents Trams de recerca 

Màster universitari en 
Programari Lliure 14 93% 85% 14 8 
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Estudis d'Informàtica, 
Multimèdia i 

Telecomunicació 
58 71% 70,7% 66 18 

 

Aportacions / evidències / comentaris 

S’observa que un alt percentatge de professorat del Màster està acreditat o té el títol de doctor. 

 

10. Seguiment de les cohorts 
 

10.1. Situació de les diferents cohorts al finalitzar el curs 2012/13 

 

 

 

10.2. Evolució de la taxa d’abandonament 

 

 T+2 T+3 T+4 

Cohort 2008/09 15,6% 23,5% 42,6% 

Cohort 2009/10 12,4% 33,8%  

Cohort 2010/11 23,3%   

 

Aportacions / evidències / comentaris 
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11. Graduats 
 

 Nombre de 
graduats 

Graduats 
acumulats 

Taxa 
d’eficiència 

Durada 
mitjana 

(semestre) 

Durada 
mitjana real 
(semestres) 

2008-09 57 93 96,5% 3,8 4 
2009-10 92 185 95,1% 4,5 4,7 
2010-11 67 252 89,3% 4,4 4,7 
2011-12 67 319 96,9% 3,4 3,5 
2012-13 45 364 95,4% 5,3 4,7 

 

Evolució de les taxes de graduació  

 T(anys) T+1 T+2 T+3 T+4 
Cohort 
2008-09 5,1% 22,9% 38,5% 47,2% 47,7% 
Cohort 
2009-10 3,6% 19,9% 36,9% 45,13%   
Cohort 
2010-11 8,5% 19,2% 38,4%     
Cohort 
2011-12 3,1% 10,8%       
Cohort 
2012-13 0,0%         

 
 T= duració teòrica de la titulació. 
T+1 = Taxa de graduació 
 
Aportacions / evidències / comentaris 

Ha augmentat la durada mitjana dels estudis, però no la durada mitjana real, de manera que sembla que 
hi ha hagut estudiants que havien interromput els estudis i s'han tornat a incorporar per acabar el màster. 

 

Satisfacció dels estudiants a partir de l’enquesta de satisfacció dels graduats del curs 2011/12 

L'enquesta de satisfacció de graduats del màster indica que el 90% tornaria triar la mateixa titulació. Pel 
que fa a la satisfacció amb el pla d'estudis, la valoració és bona (4.09) i la satisfacció més baixa és amb 
els materials, amb un 3.67 sobre 5. 

 

12. Orientació i assessorament als estudiants 
 

Orientació a l’estudiant 

12.1. Satisfacció dels estudiants nous amb el procés d’incorporació 

 Mecanismes 
d’informació 

Procés de 
matriculació Nº respostes Nº 

enquestats 
% 

participació Error mostral 

2012-13 83,3% 83,3% 6 25 24,0 35,6% 
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12.2. Acció tutorial  

Satisfacció amb la tutoria a partir de l’enquesta institucional 

 
Satisfacció 

amb la 
tutoria 

Orientació 
amb el Pla 
d’estudis 

Assessora
ment en la 
matrícula 

Respon en 
el termini 
adequat 

Respon 
amb 

claredat 

Nº 
respostes 

Nº 
enquestats 

2010-11 83,8% 82,0% 83,0% 88,0% 89,0% 89 329 
2011-12 80,6% 86,1% 84,7% 91,6% 87,5% 72 202 
2012-13 65,1% 61,4% 70,5% 90,9% 90,5% 44 158 

        
 

Aportacions / evidències / comentaris 

S’observa una baixada en la satisfacció sobretot pel que fa a l’orientació amb el Pla d’estudis. Els canvis 
que s’han introduït en el conjunt de matèries optatives del màster han dificultat l’assessorament per part 
dels tutors, la qual cosa ha influït en aquesta baixa satisfacció. Es reforçarà la tasca del tutor en aquest 
aspecte. 

 

12.3.  Orientació professional i activitats per la comunitat 

         

ACTIVITATS Comunitat 
UOC Estudis 

2011-12 86 20 
2012-13 77 32 

 

Aportacions / evidències / comentaris 

• Open Access Week 
• I Jornada Dades Obertes a Catalunya 
• Taller sobre producció audiovisual amb eines lliures  
• 8es Jornades Internacionals gvSIG 
• Cicle "Descobreix... Linux" (Manresa). 1a sessió 
• GIS Day i Mapping party 
• Cicle "Descobreix... Linux" (Manresa). 2a sessió 
• Taller d'Introducció a les Dades Obertes 

 
 

13. Reconeixement i transferència de crèdits 
 

13.1. Adaptació d’Estudis Previs (AEP) 

AEP 
Nou Accés Rematrícula Total 

Acceptada Denegada Total Acceptada Denegada Total  

20121 0 0 0 0 1 1 1 
20122 0 0 0 4 2 6 6 

 
      7 
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14. Recursos d’aprenentatge 
 

14.1. Tipus de recursos d’aprenentatge  

 Nº assig % total assig. 
Materials UOC PDF 21 88% 
Materials UOC XML (multiformat) 14 58% 
Mòduls didàctics UOC com a 
material complementari 

2 8% 

Llibres i Col·leccions de textos 1 4% 
Llibres electrònics 3 13% 
Documents electrònics 23 96% 
Programari 16 67% 
Audiovisuals 1 4% 
Base de dades 22 92% 
Revistes 1 4% 
Webs 17 71% 
Blocs i Llistes de discussió 1 4% 
Cercadors i Cerques precuinades 23 96% 
Catàlegs, Directoris, Normatives i 
Publicacions oficials 

1 4% 

TFC-Pràcticums-TdR 2 8% 
Activitats 3 13% 

   

14.2. Eines a l’aula  

Eina Total assignatures % total assignatures 
Fòrum-Debat 13 54,17% 
Wiki aula 2 8,33% 
Videoblog (present@/Lanblog) 4 16,66% 

 

Número d'assignatures: 24 

 

 

14.3. Laboratoris  

• M2.007/M2.107 Aspectes avançats de seguretat en xarxes  
M2.053/M2.153 - Laboratori d'Aspectes avançats de seguretat en xarxes 
 

• M2.052/M2.152 Sistemes distribuïts en entorns de programari lliure 
M2.033/M2.133 - Laboratori de sistemes distribuïts 
 
(complement de formació) 

• 05.554/75.554 Fonaments de programació  
05.619 - Laboratori de FP 

  

http://cv.uoc.edu/tren/trenacc?entidad_gestora=OGD&modul=ADN_OGD.MOSTRAR_FICHA&s=bbd49c8fc3e1ee410aab92cb41e1a6a4314dc4593e9740a82ff33d52ecaee495f3e5d515791ffb483d727d78e4ae9d28d31f73d1c197f5f6b3da710fa32bdf03&pestanya=DADES_ASIG&id_documento=44725611&tipo_ficha=FASIG�
http://cv.uoc.edu/tren/trenacc?entidad_gestora=OGD&modul=ADN_OGD.MOSTRAR_FICHA&s=bbd49c8fc3e1ee410aab92cb41e1a6a4314dc4593e9740a82ff33d52ecaee495f3e5d515791ffb483d727d78e4ae9d28d31f73d1c197f5f6b3da710fa32bdf03&pestanya=DADES_ASIG&id_documento=44725636&tipo_ficha=FASIG�
http://cv.uoc.edu/tren/trenacc?entidad_gestora=OGD&modul=ADN_OGD.MOSTRAR_FICHA&s=bbd49c8fc3e1ee410aab92cb41e1a6a4314dc4593e9740a82ff33d52ecaee495f3e5d515791ffb483d727d78e4ae9d28d31f73d1c197f5f6b3da710fa32bdf03&pestanya=DADES_ASIG&id_documento=44725679&tipo_ficha=FASIG�
http://cv.uoc.edu/tren/trenacc?entidad_gestora=OGD&modul=ADN_OGD.MOSTRAR_FICHA&s=bbd49c8fc3e1ee410aab92cb41e1a6a4314dc4593e9740a82ff33d52ecaee495f3e5d515791ffb483d727d78e4ae9d28d31f73d1c197f5f6b3da710fa32bdf03&pestanya=DADES_ASIG&id_documento=44725679&tipo_ficha=FASIG�
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14.4. Satisfacció dels estudiants 

Satisfacció amb els Recursos d’Aprenentatge (Enquesta d’assignatures)  

 Satisfacció 
General 

2010-11 77,2% 
2011-12 69,7% 
2012-13 66,3% 

  
 

Aportacions / evidències / comentaris 

La Universitat Oberta de Catalunya posa a disposició dels estudiants del Màster universitari en Programari 
Lliure tots els recursos didàctics necessaris per a desenvolupar les matèries. Aquests recursos estan en 
diferents formats en funció de les necessitats d'aprenentatge de cada assignatura. Poden ser material en 
paper o pdf, programari, aplicacions web o qualsevol altre tipus de recurs . A la taula 14.1 es descriuen els 
diferents tipus de recursos d'aprenentatge que estan disponibles per a aquesta titulació. 

Aquests recursos es posen a disposició de l'estudiant des de l'inici del semestre, ja sigui per correu postal 
o des de l'aula de l'assignatura del campus virtual. 

Com es pot veure a la taula 14.1, un 67%de les matèries del Màster universitari en Programari Lliure fan 
ús de programari específic, fet que permet i facilita l'adquisició de les competències per part de l'estudiant. 
Aquest programari es posa a disposició de l'estudiant també des de comença el semestre a través de 
l'aula virtual. 

Per altra banda, com es pot veure a la taula 14.3, els estudiants també disposen de laboratoris virtuals per 
a determinades assignatures, destinats a vehicular l'activitat pràctica d'una o més assignatures. Aquests 
laboratoris faciliten la interacció entre els estudiants i un docent de laboratori, amb l'objectiu de tractar 
qüestions relacionades amb un llenguatge de programació determinat, problemes d'instal·lació o 
funcionament d'un programari de base o d'aplicació i temes relacionats amb la pràctica que han de 
realitzar els estudiants. 

S'han detectat alguns errors en les dades d'eines de l'aula. S'afegeix una proposta de millora per a aquest 
apartat. 
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15. Serveis d’atenció 
 

Matriculats 254 
% Total Màster 6,16% 

 

CONSULTES 
01/8/2012 
31/7/2013 

Programa Total 
Màsters 

% consultes/ 
Total Màsters Satisfacció 

Accés al campus 27 702 3,85% 57,14% 
Accés i Admissió 22 781 2,82% 75,00% 
Adaptació  38 0,00%  
AEP 17 519 3,28% 80,00% 
Aules 19 408 4,66% 44,44% 
Avaluació 18 570 3,16% 72,73% 
Beques 11 159 6,92% 66,67% 
Comunitat 7 329 2,13% 50,00% 
Contacte UOC  9 0,00%  
Docència 5 58 8,62%  
Entorn virtual 4 43 9,30% 100,00% 
Expedient 22 327 6,73% 85,71% 
Matriculació 283 4817 5,88% 74,23% 
No previst  11 0,00%  
Oferta formativa  22 0,00%  
Punt de treball 2 20 10,00% 100,00% 
RAEP 6 153 3,92% 100,00% 
Recursos 
d'aprenentatge 12 465 2,58% 80,00% 
Títols 80 1141 7,01% 83,87% 
Tràmits 5 32 15,63% 100,00% 
Tutoria  15 0,00%  
Xarxa Territorial 27 1253 2,15%  
#N/D  18 0,00%  
Total general 567 11890 4,77% 74,73% 

* La satisfacció es el % d’estudiants satisfets amb l’atenció rebuda. Es calcula sobre el nombre d’estudiants 
que han respost la pregunta 

 

QUEIXES 
01/8/2012 
31/7/2013 

Programa Total Màsters % queixes/Total 
Màsters 

Admissió - - 10 
AEP - - 8 
Avaluació - - 21 
Beques i ajuts 2 15,38% 13 
Comunitat i serveis - - 2 
Entorn virtual - - 9 
Expedient - - 5 
Matriculació - - 63 
Pagaments 2 11,76% 17 
Queixa docent - - 23 
Queixa tutor - - 8 
Recursos d'aprenentatge - - 16 
Serveis d'atenció - - 12 
Sol·licitud de documents - - 3 
Suport queixes 6 6,25% 96 
Títols - - 10 
Tràmits - - 7 
Total general 10 3,10% 323 
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16. Informació pública 
 

Apartats URL Portal Campus 

 

Accés als 
estudis http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/programari-lliure/presentacio 

http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris 

Campus virtual / Secretaria / Plans d'estudi / Màsters universitaris / 
Programari lliure 

     

Pla d’Estudis 

Matrícula 

 

Professorat 

http://www.uoc.edu/opencms_portal2/opencms/CA/estudis_arees/informatic
a_multimedia_telecomunicacio/equip/professorat/list.html    

 

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 

http://cv.uoc.edu/tren/trenacc/web/GAT_EXP.PLANDOCENTE?any_academ
ico=20131&cod_asignatura=M2.059&idioma=CAT&pagina=PD_PREV_POR
TAL 

Campus virtual / Secretaria / Plans d'estudi / Màsters universitaris / 
Programari lliure 

    

 

Programes de 
mobilitat 

http://www.uoc.edu/portal/ca/universitat/model-educatiu/eees/eees-
uoc/mobilitat/    

 

Treball final de 
Màster 

Treball final d'aplicació professional: 

http://cv.uoc.edu/tren/trenacc/web/GAT_EXP.PLANDOCENTE?any_academ
ico=20131&cod_asignatura=M2.056&idioma=CAT&pagina=PD_PREV_POR
TAL  

Treball final de recerca: 

http://cv.uoc.edu/tren/trenacc/web/GAT_EXP.PLANDOCENTE?any_academ
ico=20131&cod_asignatura=M2.055&idioma=CAT&pagina=PD_PREV_POR
TAL  

Campus virtual / Secretaria / Plans d'estudi / Màsters universitaris / 
Programari lliure / Sol·licitud i matriculació del Projecte final de màster 
universitari de Programari Lliure 

    

Informació dels 
estudis 

 

http://eimt.uoc.edu  
   

http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/programari-lliure/presentacio�
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris�
http://www.uoc.edu/opencms_portal2/opencms/CA/estudis_arees/informatica_multimedia_telecomunicacio/equip/professorat/list.html�
http://www.uoc.edu/opencms_portal2/opencms/CA/estudis_arees/informatica_multimedia_telecomunicacio/equip/professorat/list.html�
http://cv.uoc.edu/tren/trenacc/web/GAT_EXP.PLANDOCENTE?any_academico=20131&cod_asignatura=M2.059&idioma=CAT&pagina=PD_PREV_PORTAL�
http://cv.uoc.edu/tren/trenacc/web/GAT_EXP.PLANDOCENTE?any_academico=20131&cod_asignatura=M2.059&idioma=CAT&pagina=PD_PREV_PORTAL�
http://cv.uoc.edu/tren/trenacc/web/GAT_EXP.PLANDOCENTE?any_academico=20131&cod_asignatura=M2.059&idioma=CAT&pagina=PD_PREV_PORTAL�
http://www.uoc.edu/portal/ca/universitat/model-educatiu/eees/eees-uoc/mobilitat/�
http://www.uoc.edu/portal/ca/universitat/model-educatiu/eees/eees-uoc/mobilitat/�
http://cv.uoc.edu/tren/trenacc/web/GAT_EXP.PLANDOCENTE?any_academico=20131&cod_asignatura=M2.056&idioma=CAT&pagina=PD_PREV_PORTAL�
http://cv.uoc.edu/tren/trenacc/web/GAT_EXP.PLANDOCENTE?any_academico=20131&cod_asignatura=M2.056&idioma=CAT&pagina=PD_PREV_PORTAL�
http://cv.uoc.edu/tren/trenacc/web/GAT_EXP.PLANDOCENTE?any_academico=20131&cod_asignatura=M2.056&idioma=CAT&pagina=PD_PREV_PORTAL�
http://cv.uoc.edu/tren/trenacc/web/GAT_EXP.PLANDOCENTE?any_academico=20131&cod_asignatura=M2.055&idioma=CAT&pagina=PD_PREV_PORTAL�
http://cv.uoc.edu/tren/trenacc/web/GAT_EXP.PLANDOCENTE?any_academico=20131&cod_asignatura=M2.055&idioma=CAT&pagina=PD_PREV_PORTAL�
http://cv.uoc.edu/tren/trenacc/web/GAT_EXP.PLANDOCENTE?any_academico=20131&cod_asignatura=M2.055&idioma=CAT&pagina=PD_PREV_PORTAL�
http://eimt.uoc.edu/�
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17. Innovacions i bones pràctiques 
 

Pràctiques externes: Per assegurar que tots aquells estudiants que ho vulguin puguin fer les 
seves pràctiques externes en una empresa, el programa disposa d’un conjunt d’empreses 
col·laboradores que proposen projectes de pràctiques cada semestre. Els estudiants disposen 
també de la possibilitat de fer les pràctiques a la seva pròpia empresa. En tots dos casos, les 
propostes de projectes de pràctiques són validades pels responsables acadèmics de cada àrea 
d’especialització del màster. Per assignar els estudiants als projectes proposats per les 
empreses col·laboradores, es du a terme un procés de selecció durant el semestre anterior a 
l’inici de les pràctiques. Aquest procés de selecció el lidera la pròpia empresa, assegurant així 
que el perfil d’estudiant encaixa en el projecte que es vol desenvolupar. Durant tot el 
desenvolupament de les pràctiques, el responsable acadèmic es manté en contacte amb el 
tutor de l’empresa per assegurar que el seguiment i suport de l’estudiant està perfectament 
coordinat entre les dues parts. L’avaluació final de les pràctiques es realitza a partir de l’informe 
del tutor extern, però la nota final la decideix sempre el responsable acadèmic de la UOC per 
assegurar que la valoració final és justa i proporcionada. 

Implantació de sistemes de programari lliure: A partir d’aquest curs 2012-13, el model 
d’aprenentatge de l’assignatura està totalment basat en projectes. Això ha fet augmentar 
significativament el grau d’aplicabilitat professional dels continguts, i això s’ha traduït també en 
una millora important en la satisfacció global de l’assignatura. 

 

18. Conclusions 
 

Des de que es va començar a oferir el Màster en Programari Lliure el curs 2006-2007, s’han 
titulat més de 350 estudiants. En aquest moments, per tant, considerem que aquesta és una 
titulació plenament consolidada. L’interès acadèmic que ha tingut aquesta titulació s’explica per 
l’alta demanda de professionals d’aquest sector capaços de treballar en tecnologies cada cop 
més esteses com GNU/Linux, Apache, Drupal, Nagios, Pentaho, entre moltes altres. Les dades 
de perfil dels estudiants ens mostren també un percentatge molt significatiu d’estudiants 
estrangers (23%), la qual cosa demostra l’alta demanda que tenen també aquests estudis en 
països de Llatinoamèrica.  

Els diferents informes de seguiment que hem elaborat constaten, no obstant, que el programa 
hauria d’actualitzar els continguts per donar resposta a l’evolució de la tecnologia en l’àmbit del 
programari lliure. En aquest sentit, hem identificat algunes temàtiques que sense cap dubte 
s’haurien d’incloure en el futur: desenvolupament d’aplicacions per a dispositius mòbils, 
computació en el núvol, centres de dades, etc. A més d’aquests canvis derivats de 
l’actualització de continguts, considerem necessari també la modificació de l’assignatura de 
pràctiques externes per tal que passi a ser optativa. Com ja es va comentar en l’informe de 
seguiment anterior, aquesta assignatura aporta més valor afegit a l’aprenentatge i es pot 
avaluar amb més rigor quan les pràctiques es desenvolupen en una organització externa a la 
de l’estudiant. Per últim, com s’ha comentat en els apartats 5 i 7, el programa hauria d’incloure 

Espai de qualitat http://www.uoc.edu/portal/ca/universitat/qualitat/index.html    
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també assignatures que permetin assolir les competències necessàries per portar a terme 
treballs de recerca. Per aquest motiu, considerem necessari la incorporació d’un itinerari de 
recerca en el qual es treballin les metodologies i tècniques de recerca. Tots aquests canvis 
s’implementaran a través del proper procés de verificació del programa. 

La maduresa d’aquest programa ha derivat també, com és lògic, en una necessitat creixent de 
renovar els recursos d’aprenentatge. La satisfacció en aquest sentit posa de manifest que la 
propera revisió i verificació de la titulació s’haurà d’aprofitar per actualitzar i crear nous 
continguts i materials. 

 

Apartats Satisfactori Suficient No satisfactori 
Cal introduir 

millores? 
Si/No 

Desplegament X    
Indicadors 
matrícula  X  Sí 

Resultats 
acadèmics X    

Resultats 
satisfacció  X  Sí 

Pràctiques 
externes X    

Treballs Finals     
Seguiment cohorts X    
Graduats X    
Orientació i 
assessorament als 
estudiants 

 X  Sí 

Reconeixement  
crèdits X    

Recursos 
d’aprenentatge  X  Sí 

Serveis d’atenció X    
Informació pública X    
 

Propostes de millora 

Apartat Acció Respon. Prioritat 
(*) Abast (**) Resultats 

esperats 

 
Calendari 

 

2 
Utilitats i eines de 
programari lliure: no 
posar aquesta 
assignatura en oferta. 

DP Alta Programa 
Assignatura no 
ofertada. 

Curs 
2013-2014 

2 

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

Àrea de 
Planificació 
i Qualitat / 
Màrqueting 

Mitja Universitat 

Dades 
específiques de 
cada titulació 
publicades al 
portal web de la 
UOC. 

Curs 
2013-2014 

4 
Fer constar la titulació 
d'origen dels estudiants 
estrangers. 

Àrea de 
Serveis a 
l'estudiant 

Mitja Universitat 

Dades 
disponibles en 
el proper 
informe de 
seguiment 

Curs 
2014-2015 
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5 i 6 

El programari lliure al 
sector públic: es farà un 
seguiment especial de 
l’assignatura per 
millorar el rendiment i la 
satisfacció de 
l’assignatura. 

PRA Alta Programa 

Millora de les 
taxes de 
rendiment i 
satisfacció 

20132 

6 

Administració i 
administració avançada 
de sistemes 
GNU/Linux: actualitzar 
els materials 

PRA Mitja Programa 

Millora de la 
satisfacció 
amb els 
recursos 
d’aprenentatge  

Curs 
2014-15 

6 

Xarxes obertes: Millorar 
l'atenció als estudiants 
per part del docent i 
ampliar els materials a 
través del wiki de 
l'assignatura 

PRA Alta Programa 
Millora de la 
taxa de 
satisfacció 

20131 

6 

Desenvolupament web: 
Els recursos 
d’aprenentatge es 
continuaran actualitzant 
com en semestres 
anteriors perquè 
l’assignatura no quedi 
endarrerida respecte 
l’estat actual de la 
tecnologia web. En 
relació a l’acció de 
consultoria, es mirarà 
de millorar el retorn 
personalitzat que 
realitzen els consultors 
de les activitats. 

PRA Alta  
Millora de la 
taxa de 
satisfacció 

20131 

6 

Enginyeria del 
programari en entorns 
de programari lliure: 
Explicar millor el treball 
que es fa a 
l’assignatura a través 
de recursos externs, i 
fer un seguiment més 
de prop de l’acció de 
consultoria. 

PRA Alta Programa 
Millora de la 
taxa de 
satisfacció 

20132 

12 
Reforçar la tasca del 
tutor amb el Pla 
d'estudis 

DP Alta Programa 
Millora de la 
taxa de 
satisfacció 

20131 

14 

Revisar l'obtenció de 
dades de l'apartat 
"Eines de l'aula" per 
garantir que surten 
totes i que es tenen en 
compte els recursos 
que hi ha a les àrees 
dels treballs finals 

Àrea de 
serveis 
acadèmics 
i biblioteca 

Mitja Universitat 

Dades 
disponibles en 
el proper 
informe de 
seguiment 

Curs 
2014-2015 

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

 
 


