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A. Estàndard 1 - Qualitat del programa formatiu 

1.3. Els estudiants admesos tenen el perfil d'ingrés adequat per a la titulació i el seu nombre és coherent 
amb el nombre de places ofertes. 

Segons s’observa a la taula 3. Perfil ingrés, més del 60% dels estudiants que han accedit al 
màster aquest curs acadèmic (2014-2015) tenen alguna de les titulacions recomanades en el 
perfil d'accés en la memòria verificada del títol. La resta provenen de titulacions de l'àmbit 
d'enginyeria o ciències, molt propers en coneixements a les titulacions recomanades.  

Respecte a l’evolució de la matrícula, com es pot veure en la taula 2. Nous estudiants, hi ha un 
estancament del nombre de matriculats (33 estudiants respecte els 36 de l’any anterior).  

Tot i tenir aquests números de matrícula s’ha continuat treballant en la reverificació del títol en 
un màster interuniversitari amb la Universidad Rey Juan Carlos que va ser aprovat en data 
26/06/2015. Aquest nou Pla conté assignatures amb continguts de més interès i aplicabilitat 
professional dintre de l’àmbit del programa.  

Malauradament, tot i tenir aquest nou títol verificat i amb uns continguts més actualitzats, la 
matrícula del setembre 2015 no va ser millor que en altres semestres anteriors. Vam tenir una 
matrícula de 24 estudiants en total. Tenint en compte aquestes dades es va decidir que no 
s'obriria el nou màster i trauríem definitivament aquest màster del catàleg de formació de la 
universitat.  

El motiu d’aquesta disminució d’estudiants pot ser la progressiva normalització del programari 
lliure dins de les organitzacions. Quan va començar el màster oficial, l’any 2006, el programari 
lliure era molt nou, estava en expansió i, per tant, hi havia una elevada demanda de 
professionals que volien conèixer i especialitzar-se en aquest tipus de programari. Actualment, 
aquest ja està implantat en la major part d’empreses i institucions, pel que no es veu la 
necessitat de formar-se específicament en només programari lliure.  
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Per altra banda, els Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC van 
començar amb un únic màster oficial el 2006, mentre que actualment compten amb 8 
programes de màster universitari dirigits a graduats i graduades de perfil tecnològic. Aquests 
nous programes, més específics (seguretat, mòbils), són més interessants pels reptes 
tecnològics i sortides professionals actuals.  

 

1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats. 

La comunicació entre el Director, el Tècnic de Gestió Acadèmica i l’equip de tutors del màster 
es realitza mitjançant una Sala de Tutors dins del campus virtual i a través de missatges a la 
bústia personal. La sala permet tenir un sistema àgil de comunicació a més d’un sistema 
automàtic d’arxivament dels missatges antics per tenir un històric de les comunicacions.  

La coordinació entre els professors responsables de les assignatures del programa es fan 
mitjançant els equips docents dels Estudis. Aquest equips docents engloben les assignatures 
de la mateixa especialitat (per exemple, programació o arquitectura i sistemes operatius) i 
permeten portar un control més focalitzat de la docència de les assignatures de la mateixa 
especialitat.  

La coordinació dels professor responsable amb els col·laboradors docents de cada assignatura 
es fa via missatges personals a la bústia personal en cas d'assignatures amb un únic 
col·laborador docent o amb Sales de Col·laboradors docents en cas d'assignatures amb 
múltiples col·laboradors. Ambdós sistemes permeten un sistema fluid i ràpid de comunicació.  

B. Estàndard 6 -  Qualitat dels resultats del programa formatiu 

Els valors obtinguts en els diferents indicadors de qualitat del programa formatiu es consideren 
positius. En els següents apartats analitzem la coherència del programa formatiu, els indicadors 
acadèmics i de satisfacció, i la valoració de la qualificació dels graduats i la inserció laboral. 

6.1. Les activitats de formació són coherents amb els resultats d'aprenentatge volguts, que corresponen al 
nivell del MECES adequat per a la titulació.  

La tipologia de materials docents en l’assignatura és molt variada: materials docents UOC, 
llibres amb guies d’estudi, wikis, guies de programari i vídeos. Actualment no es planifica fer 
canvis substancials en les assignatures, ja que el màster entrarà en extinció el curs que ve 
(2015-16)  Únicament es preveu fer manteniment i actualitzacions menors amb recursos 
externs.  

En cas de les activitats, en les assignatures tècniques són activitats molt pràctiques que 
permeten assolir les competències relacionades amb la tecnologia o tècniques de 
desenvolupament que es treballen. Altrament, en assignatures relacionades amb conceptes 
més teòrics, activitats individuals o col·laboratives de desenvolupament de projectes permeten 
treballar els conceptes i objectius de l'assignatura.  

6.2. El sistema d'avaluació permet una certificació fiable dels resultats d'aprenentatge volguts i és públic. 

Els models d’avaluació, criteris i descripció de les activitats es publiquen a l’inici de curs en el 
pla docent de cada assignatura. Aquesta informació és pública i visible tant dins de cada 
assignatura, en el pla docent, com en el campus UOC, com a informació prèvia a la matrícula. 
D’aquesta forma, l’estudiant té tota la informació referent a les assignatures per seleccionar el 
seu itinerari d’assignatures optatives dintre del màster.  
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Totes les assignatures tenen model d’avaluació continuada excepte una, en la qual hi ha una 
distinció entre l’avaluació continuada i les pràctiques. Tot i això, la majoria d’activitats tenen un 
component pràctic associat basant-se en les competències que s’han d’assolir en cada 
assignatura. No hi ha examen final presencial. Totes les assignatures tenen un examen virtual 
final que permet aprovar l’assignatura en cas que l’avaluació continuada no s’hagi superat. En 
conjunt, es considera que el procés d’avaluació dins el Màster és adequat. 

Pel que fa al Treball Final, està vinculat a les Pràctiques Externes (projectes de col·laboració 
amb empresa en cas de treballs de tipus professional) o a projectes orientats a la recerca. Es 
considera que l’oferta de TFM és suficient (5 àmbits de coneixement). La seva temàtica està 
lligada fonamentalment a: 

 La pràctica professional, p.ex. desenvolupament d’Aplicacions Web o d’escriptori o bé 
programari en sistemes distribuïts.  

 L’àmbit de la recerca, vinculada a l’activitat del professorat del Màster, p.ex. sistemes  
d’informació  geogràfica, desenvolupament de nou programari lliure en e-learning, 
mineria de dades, o bé visió per computadors.  

Cadascuna de les empreses i projectes orientats a la recerca publica una proposta amb els 
diferents projectes, la tecnologia que s’utilitzarà, els coneixements previs recomanables i les 
competències que s’hi treballaran.  

És important remarcar el procés de gestió previ dels Treball Final, del seguiment durant el curs, 
i la informació que es posa a disposició de l’estudiant perquè conegui la metodologia i criteris 
d’avaluació d’aquestes pràctiques.  

 En les pràctiques professionals es duu 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. A més, 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. 

 En l’àmbit de recerca es proporcionen als estudiants totes les propostes. A partir d’aquí 
l'estudiant es fica en contacte amb els professors responsables de cada proposta que 
està interessat. Són els professors responsables que fan un procés de selecció basant-
se en el perfil o perfils més idonis per la proposta en qüestió. En aquest cas, és el 
professor responsable de la proposta que fa el seguiment i avaluació de l’estudiant 
durant tot el projecte juntament amb el col·laborador docent perquè finalitzi amb èxit.  

Aquesta gestió contribueix a obtenir uns bons resultats de satisfacció en quant a la planificació 
del treball final. En aquest sentit, més del 85% dels estudiants indica que: 

 la informació i les orientacions per definir el treball final han estat clares i suficients, i 
 la càrrega de feina i el nivell d'exigència han estat coherents amb els crèdits i el pla 

docent del treball final 

Per valorar la qualitat dels resultats del programa, s’han analitzat també les dades de 
l’enquesta de final de curs, les quals mostren que: 

 el 79% dels estudiants consideren que estan satisfets amb els coneixements i habilitats 
adquirides, i  l’orientació del pla d’estudis ha respost les seves expectatives inicials 

 el 80% dels estudiants consideren que poden aplicar els coneixements i habilitats 
adquirides durant el curs tant personal com professionalment 
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Respecte a l’assoliment de les competències de la titulació, s’està seguint i analitzant a partir 
dels resultats del Treball Final de Màster. Dels resultats de satisfacció es pot constatar que: 

 Tots els estudiants estan totalment d’acord (57%) o d’acord (43%) que el treball final 
els ha ofert oportunitats per conèixer la realitat professional i/o de recerca de la 
titulació. 

 El 85% dels estudiants esta totalment d’acord que la supervisió rebuda per part del 
consultor ha estat eficaç i suficient. 

 El 72% dels estudiants (totalment d’acord - 29% i D’acord - 43% ) valoren positivament 
que el procediment/sistema/metodologia/pautes per l'avaluació de les habilitats 
vinculades al treball final els ha permès conèixer el seu nivell d'assoliment de les 
competències.  

També, el retorn obtingut per part de les empreses on es realitzen les Pràctiques externes ens 
confirma que els estudiants assoleixen les competències definides en la titulació.  

Finalment, remarquem que hi ha matriculats 2 estudiants al Màster amb alguna discapacitat 
certificada, als qui se'ls fan les adaptacions necessàries per tal de facilitar que puguin seguir els 
seus estudis sense majors dificultats que la resta d'estudiants. Les adaptacions més habituals 
són un seguiment més personalitzat per part dels seus tutors, condicions especials en la 
realització de les activitats d'avaluació (flexibilització dels terminis de lliurament de les activitats, 
més temps per a la realització de les proves finals d'avaluació, utilització d'ordinador o 
tecnologia de suport per a la realització de les proves finals) i adaptacions en els formats dels 
recursos d'aprenentatge. 

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

Els resultats del programa en relació a les taxes d’èxit i rendiment obtingudes es consideren 
positius. Tal i com es mostra a la taula 4. Resultats de la titulació, la gran majoria 
d’assignatures tenen uns resultats bons de rendiment i èxit. No obstant, per les assignatures 
que esmentem a continuació, caldrà emprendre algunes accions: 

 Administració avançada del sistema operatiu GNU/Linux: Aquesta assignatura té un 
problema recurrent. La taxa d’èxit és elevada, però hi ha un alt abandonament i per 
aquesta raó la taxa de rendiment és baixa. Aquest curs ha baixat del 62% al 51%. El 
semestre passat ja es van actualitzar algunes activitats i part dels materials, però veiem 
que no té gaire impacte en aquest indicador. Per tant, aquest curs aplicarem una altra 
millora basant-nos en el control dels coneixements previs abans de realitzar aquesta 
assignatura. Hem detectat que alguns alumnes cursen aquesta assignatura juntament 
amb la prèvia (Administració de sistemes GNU/Linux), perquè són nous estudiants o bé 
perquè l’estan repetint. Volem incidir en la matricula via una millor tutorització d’aquesta 
assignatura intentant evitar que un alumne faci les dues assignatures al mateix temps. 
Tenir assolits els coneixements de l’assignatura prèvia, pot fer que l’abandonament es 
redueixi en aquesta i al mateix temps que pugi la taxa d'èxit.  

 Pràctiques externes: Aquesta assignatura continua tenint un alt abandonament (50%). 
La poca disponibilitat d’alguns estudiants durant el semestre i el fet que es lligui al 
treball final de Màster de 15 crèdits, fa que alguns estudiants abandonin. S’haurà de fer 
un seguiment durant l’extinció del programa, per tal de que la complexitat del projectes 
s’ajusti a la realitat de la carga docent.  

 Treballs finals anuals: De cara al procés d'extinció, s'ha decidit eliminar les pràctiques i 
projectes anuals. Considerem que els projectes semestrals permetran un millor 
seguiment i assoliment dels projectes durant el període d'extinció del programa.  

 Treball final de recerca: Estem observant que hi ha estudiants que agafen un projecte 
de recerca sense tenir els coneixements o habilitats de recerca necessaris per realitzar-
lo. Encara que en els treballs finals de recerca hi ha una càrrega docent d'aprenentatge 
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i desenvolupament de projectes de recerca, hem observat que en alguns casos no és 
suficient per poder superar el projecte. Aquest fet fa que acabin abandonant per l’alta 
càrrega en l’aprenentatge d’uns coneixements previs necessaris per fer el projecte. Es 
treballarà per dues vies: (1) amb els tutors, perquè assessorin bé a l'estudiant sobre 
què s'espera d'un projecte de recerca i d'un projecte professional; i (2) amb els 
professors que ofereixen els projectes, per tal de que avaluïn amb més detall els perfils 
dels alumnes que seleccionen per a realitzar els seus projectes.  

Els resultats del programa en relació a la satisfacció dels estudiants també es consideren, en 
general, positius, sobretot tenint en compte la millora que s’ha produït en algunes assignatures 
respecte al curs passat: 

 Xarxes obertes: La satisfacció global ha millorat del 50% al 100% i la satisfacció amb el 
col·laborador docent ha pujat del 70% al 100%, degut a la redefinició de part de les 
activitats. 

 Desenvolupament de programari: la satisfacció global ha pujat del 50% al 70%, gràcies 
al fet que les activitats s'han ajustat millor als recursos d'aprenentatge introduïts el 
darrer curs acadèmic. 

Tot i aquestes millores significatives, aquest curs s’han obtingut alguns resultats que es 
considera que s’han d’analitzar amb detall: 

 En global la satisfacció amb els recursos d’aprenentatge s’està reduint. Els recursos 
d’aprenentatge actuals del màster en algunes assignatures comencen a estar 
desactualitzats degut a l’aparició de noves tecnologies (cloud, mòbils, IDEs i eines de 
programació noves,  ...). En el curs que ve entrarem en extinció i per tant no es podran 
fer materials nous. El que es farà en aquests casos, en les assignatures amb menys 
satisfacció, és introduir recursos externs d’aprenentatge, per suplir les mancances que 
vagin apareixent.  

 Desenvolupament d’aplicacions web: La satisfacció amb el col·laborador docent ha 
baixat significativament, del 82% al 42%. En el curs setembre 2015 s'ha avisat al 
col·laborador d'aquesta problemàtica i en el cas que la satisfacció continuï en aquests 
valors es decidirà canviar el col·laborador docent de l'assignatura.  

 Enginyeria del programari: Similar al semestre anterior, la satisfacció en aquesta 
assignatura és molt baixa. Malauradament, els materials estan desactualitzats degut a 
les noves metodologies de treball en Enginyeria de programari. Ja s’ha introduït un 
llibre nou en metodologies Scrum per suplir les mancances dels materials docents i 
s’ha seguit de prop la feina del col·laborador docent. En el següent semestre es seguirà 
amb les mateixes accions correctives, per tal d’intentar millorar la satisfacció de 
l’assignatura i el retorn personalitzat de les activitats que es fa als estudiants.   

 
Per finalitzar, si analitzem les dades de seguiment de les cohorts i graduats, podem observar 
un ritme de graduació similar a la resta de màsters universitaris de la UOC. Hem de tenir en 
compte que l'estudiant UOC matricula un nombre inferior de crèdits al nombre de crèdits teòrics 
del curs. Per aquesta raó, les taxes de graduació no són molt elevades en la data teòrica de 
finalització del màster.  
 
En la taula 6. Taxa graduació, la taxa està per sobre dels valors definits en la memòria (T+1 > 
15% i T+2 > 25%). Per tant, el ritme de graduació compleix el valors previstos.  
 
Si analitzem les dades d'abandonament, no es compleixen el requisits definits en la memòria 
(un 15% en T+2). La taula 7. Abandonament, encara que s'ha reduït respecte altres anys, 
mostra uns valors entre el 15% i 35% en T+1 i T+2. Tot i això, es mostra que l'abandonament 
creix significativament a valors entre 40% i 45% en cohorts superiors. Els alumnes que no 
finalitzen el màster en T+1 o T+2, perden l'interès pel màster i per finalitzar-lo. Tot i això, si 
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comparem amb les taxes d'abandonament en els màster dels estudis, el programa actual és un 
dels màsters amb menys abandonament (en els estudis el promig en T+1 és del 28% i en T+2 
és del 49%).  
 
Si analitzem la satisfacció amb la tutoria, podem veure en la Taula 10. Satisfacció amb el tutor, 
que la taxa s'ha reduït en els últims cursos, arribant a valors prop del 60%. Considerem que no 
són uns valors acceptables per un programa que inicia un procés d'extinció on els alumnes 
necessitaran una tutorització personalitzada per poder finalitzar els estudis durant el periode 
d'extinció. Es proposa millorar les accions de tutoria i, en el cas que la satisfacció continuï en 
aquests valors, canviar els tutors del programa.  
 

6.4. Els valors dels indicadors d'inserció laboral són adequats per a les característiques de la titulació. 

El nombre de graduats del màster s’ha de reduït en els últims anys i per tant el nombre 
d’estudiants que realitzen l’enquesta final de satisfacció també s’ha reduït. En l’última enquesta 
del curs 2013, 8 estudiants van respondre l’enquesta.  

A partir de les dades de l’enquesta, podem afirmar que els graduats estan satisfets en general 
amb la formació rebuda i consideren que serà d’utilitat en la seva pràctica professional. Si 
analitzem els indicadors amb més detall, podem veure que:  

 El 93% consideren que la titulació ha respost a les seves expectatives 
 El 87% indiquen que les pràctiques els han permès aplicar i consolidar coneixements i 

habilitats adquirits durant la titulació 
 El 80% valoren que la formació rebuda els ha permès millorar les seves capacitats per 

a l'activitat professional.  
 El 93% expressen que estan satisfets amb la titulació. Cal destacar que la mitjana 

d’aquest mateix indicador de satisfacció pel conjunt de màsters universitaris de la UOC 
és del 86%, per la qual cosa es considera que aquest resultat és molt positiu. 

Globalment, tots aquest indicadors han millorat respecte l’any anterior. Per tant, és un bon 
símptoma que els petits canvis que s’han anat realitzant en les diverses assignatures estan 
donant algun fruit.  

Els resultats d’aquesta mateixa enquesta també ens permeten valorar el grau de contribució de 
la titulació a la millora professional dels graduats. Segons les dades obtingudes, els graduats 
consideren que la titulació contribuirà: 

 En oportunitats per accedir al món laboral (0%) 
 En donar estabilitat laboral (12,5%) 
 En canviar de responsabilitat dins la mateixa empresa (12,5%) 
 En canviar d'empresa (37,5%) 
 En la possibilitat de treballar per compte propi (37,5%) 
 En la millora de la seva retribució econòmica (0%) 

Aquests resultats reflexen que els graduats ja estan treballant durant la realització del màster i 
que la seva finalització pot contribuir en una millora de la seva feina actual tant sigui dintre de 
l’empresa com en la creació d’una negoci propi. Per tant, aquests indicadors mostren que el 
màster s’alinea amb la millora de les competències professionals dels estudiants dins de l’àmbit 
del programa.  

A més, és important indicar que les empreses que actualment realitzen les pràctiques externes 
també ens donen un feedback positiu sobre el nivell d’assoliment de competències 
professionals definides en la titulació. En aquest sentit, el retorn rebut de responsables 
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d’empreses i tutors externs ha estat molt positiu, i ens confirma que el perfil de sortida és ben 
valorat. 

C. Estàndard 4 - Adequació de l'equip docent al programa formatiu 

4.1. El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica exigits per les titulacions del 
centre i té suficient i valorada experiència docent, investigadora i s, si s’escau, professional 

Actualment el màster compta amb 10 professors, tots ells amb més de 8 anys d’experiència 
docent. A nivell de recerca, són tots doctors i, a més, tots tenen alguna acreditació (professor 
lector, agregat i sexenni de recerca) que certifica la seva experiència investigadora.   

Respecte al personal docent col·laborador, es compta amb 19 col·laboradors, els quals es 
dediquen a temps parcial o complet a la docència en altres institucions, o bé tenen experiència 
professional relacionada amb l’àmbit del programari lliure; sigui en empreses, altres centres 
docents o a l’administració pública. A més, cal destacar que tots compten amb més de 4 anys 
d’experiència com a col·laboradors docents a la UOC.  

Si analitzen el rati de nombre d’estudiants per col·laborador docent, les aules tenen un nombre 
màxim de 70 estudiants per aula amb distinció de l’idioma en el qual l’alumne realitza la 
docència. D’aquesta forma, tot estudiant pot seguir la docència en l’idioma seleccionat en el 
moment de la matricula. La necessitat de professors col·laboradors ve determinada pel nombre 
real d’estudiants matriculats per assignatura en cada curs i, s’ajusta automàticament a l’inici de 
cada semestre.  

En cas de necessitar nous col·laboradors, la selecció s’inicia amb una convocatòria pública en 
el campus de la universitat a partir dels perfils acadèmics i/o professionals definits pels 
professor responsable de cada assignatura. El procés de selecció el realitza el professor 
responsable de l’assignatura, que coneix les necessitats de la mateixa, juntament amb personal 
de l’Àrea de Persones de la Universitat. 

La tasca que realitza aquest equip de professors i docents col·laboradors, segons indiquen les 
enquestes de satisfacció del curs 2014-15, està ben valorada pels estudiants. Tal i com mostra 
la taula 4. Resultats, el 70% de les assignatures té una satisfacció amb l’acció de consultoria 
igual o superior al 80%, i només el 15% de les assignatures (dues assignatures) té una 
satisfacció per sota del 50%. 

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

Cada assignatura es desenvolupa sota la responsabilitat d’un Professor Responsable 
d’Assignatura (PRA) que és expert en la matèria o àmbit disciplinar.  

El disseny, la implantació i el seguiment del procés d’aprenentatge de cada assignatura -
incloses la definició dels recursos i activitats, la planificació acadèmica i la selecció i 
coordinació de l’equip de consultors, així com l’avaluació i qualificació dels estudiants- són 
responsabilitat última del Professor Responsable de Assignatura; encara que són, parcialment, 
el resultat del treball conjunt desenvolupat amb els docents col·laboradors.  

El docent col·laborador actua com a referent i guia de l’estudiant, dinamitza l’acció formativa 
des del moment d’inici fins l’avaluació final, segueix l’activitat de l’estudiant, modera discussions 
i debats, resol dubtes sobre la matèria i avalua tot el procés d’aprenentatge, garantint una 
formació personalitzada.  

En el cas dels programes que formen part dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i 
Telecomunicació, és important destacar l’existència de laboratoris, que poden tenir diferents 



Informe de seguiment del Màster universitari en Programari Lliure 
 

Pàgina 8 de 14 
Estudis d‘Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació                                                                    27 de novembre de 2015 

necessitats en funció del programa formatiu sota consideració, i que necessiten de docents 
col·laboradors amb una sèrie de responsabilitats diferents a les descrites prèviament.  

Pel que fa al professorat propi, quan aquest accedeix a la UOC s’integra dins d’un pla 
d’acolliment que l’orienta en la metodologia docent, les funcions del professorat, la missió, els 
valors i el disseny organitzatiu de la institució. Durant el primer mes d’estada a la UOC es  
dissenya un pla d’acompanyament amb l’assignació d’un mentor/a, escollit entre el professorat 
dels estudis o centre on s’adscriu. Aquest pla d’acolliment inclou el treball col·laboratiu 
Professorat- Consultor. 

L’acollida i formació inicial per a nous docents col·laboradors es fa a l’inici del semestre un cop 
han estat seleccionats. Aquesta formació (d’un mes de durada aproximadament) té els 
següents objectius: 

 Tenir una visió àmplia del Campus com a entorn virtual en què hi ha la docència però 
també tota la informació i la gestió de la institució. 

 Conèixer, provar, analitzar i valorar el funcionament del campus en general i de l’aula 
virtual en particular. 

 Conèixer el Campus Virtual amb una doble perspectiva: com a usuaris i com a 
responsables d’una aula virtual. 

 i a banda permet acompanyar als consultors en les seves primeres accions com a 
responsables docents d’una aula. 

En aquests cursos els consultors utilitzen el mateix tipus de metodologia i espai virtual que 
després faran servir en la seva assignatura.  

Un cop integrat en els estudis, el professorat propi disposa d’espais de suport destinats a 
proporcionar informació sobre els aspectes que els són necessaris i útils per desenvolupar la 
seva tasca com a professors (Espai Aplicacions específiques de la IntraUOC de la Universitat i 
el suport dels operatius de Tecnologia Educativa i Suport docència). Actualment s’està 
dissenyant un espai web de suport al professorat que permetrà recollir informació i eines per 
l’activitat docent, formació continua, recursos i bones pràctiques i un espai d’atenció de 
consultes. Les eines que té el professorat a la seva disposició li permeten una coordinació de la 
docència junt amb el consultor. Tanmateix el consultor de la UOC, disposa d’espais de suport 
destinats a proporcionar informació i eines pel desenvolupament de la seva activitat docent  
http://cv.uoc.edu/app/blogout/suport_cat/. El suport metodològic rebut es valorat per part dels 
docents col·laboradors en un 4,2 en una escala d’1 al 5 en l’enquesta que es va passar el curs 
2013-2014, on també es demanava la valoració sobre el funcionament de la titulació durant el 
semestre i el suport rebut per part de la universitat. 

Les eines que té el professorat propi a la seva disposició li permeten una coordinació adequada 
de la docència, junt amb la col·laboració del consultor. Això facilita, per una banda, que el 
professorat pugui ajudar  a la integració  del consultor dins de la comunitat universitària. Per 
una altra banda, aquestes eines faciliten la discussió, el consens i la resolució de tots els 
aspectes relatius  a l’activitat docent. Addicionalment, també es realitzen reunions presencials, 
dues vegades per semestre, de cada professor amb els seus consultors. La primera reunió té 
lloc a l’inici de curs per tal de dur a terme les tasques de disseny i planificació del semestre. La 
segona reunió es realitza al finalitzar el curs, amb l’objectiu d’analitzar el desenvolupament del 
curs, rendiment de les assignatures, dificultats detectades i proposta de millores a introduir dins 
de cada assignatura. 
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Les necessitats de formació de professorat per a la millora constant de la seva tasca s’han fet 
arribar a l’Elearn center per tal què es treballin de manera transversal per a tots els Estudis. 

La UOC organitza bianualment una “Jornada UOC de Personal Docent Col·laborador”, 
http://www.uoc.edu/activitats/jornada_docents2011/info.html) en la que els consultors poden 
assistir presencialment a diferents tallers pràctics on es treballen eines pedagògiques o nous 
aplicatius per a la millora continua de l’activitat docent. D’altra banda, a nivell dels estudis, 
s’organitzen periòdicament diferents seminaris, des dels àmbits d’innovació i docència, amb 
l’objectiu de compartir experiències docents i bones pràctiques, entre el professorat dels 
estudis. Alguns exemples de seminaris realitzats són: 

1. Seminaris d’innovació: 

 IFTEL: innovació mitjançant recursos educatius en obert 

 La integració de l’aprenentatge i l’avaluació 

 Present@: espai virtual de gestió de vídeos on desenvolupar-hi un debat virtual 

2. Seminaris docents: 

 Bones pràctiques sobre els recursos docents dels Estudis 

 Feedback als estudiants 

A banda de realitzar formació interna, en temes concrets que afecten a la metodologia docent, 
s’organitzen sessions amb referents de l’àmbit, tan a nivell nacional com internacional, com per 
exemple, la formació sobre l’avaluació de competències que es va dur a terme dins dels 
Estudis, a càrrec del Catedràtic de la UPC, Miguel Valero. 

La universitat disposa d’un programa intern pel desenvolupament de la Innovació docent per 
part del professorat propi de la universitat. El programa APLICA té com a objectiu la concessió 
d’ajudes pel finançament d’iniciatives i projectes pilot que tinguin com a finalitat desenvolupar 
projectes d’innovació als àmbits de la pràctica docent i de la gestió universitària (Aparador 
d’innovació http://www.innovauoc.org/showcase/?lang=es). En molts dels projectes que es 
desenvolupen el consultor és usuari principal i agent clau.  

La universitat garanteix mitjançant el document de política de professorat, els mecanismes que 
defineixen la progressió del professorat propi en la institució, segons un sistema objectiu 
d’avaluació i promoció basat en el reconeixement extern de l’AQU i intern de la pròpia 
universitat dels mèrits i la qualitat de l’activitat docent  (Docentia) i de recerca (Sexennis) duta a 
terme.   

L’any 2008, l’agència de qualitat AQU va aprovar el Manual d’avaluació de la qualitat docent del 
professorat. D’ençà la seva aprovació s’han dut a terme 4 convocatòries 
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/personal-academic/qualitat-docencia/index.html. L’objectiu 
de l’avaluació de l’activitat docent del professorat és la millora continua de l’equip docent i és un 
dels mecanismes de què disposa la universitat per garantir la qualitat de l’equip propi. 
L’avaluació del professorat propi inclou els mecanismes de coordinació amb l’equip de 
consultors i les accions en vers les seves assignatures fruit de l’avaluació dels resultats 
acadèmics.  La universitat té com a repte, definir un mecanisme per l’avaluació de l’activitat 
docent dels consultors, més enllà de l’avaluació dels indicadors de rendiment i satisfacció 
d’aula que es revisen cada semestre.  
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La informació per a la consecució dels mèrits interns i externs està disponible a l’espai 
IntraUOC de la universitat.   

D. Bones pràctiques 

 Enquestes personalitzades per assignatures: Durant els últims anys hem detectat 
que, de vegades, les enquestes institucionals destaquen problemes que són difícils 
d'analitzar. Les preguntes de l'enquesta actual engloben en una mateixa pregunta 
diferents indicadors, que poden generar dubtes de la causa del problema. Per poder 
analitzar més en detall el problema, aquest curs es va fer una enquesta personalitzada 
sobre els recursos d’aprenentatge de l'assignatura "Implantació de sistemes”. 
L'enquesta va concloure que no hi havia un problema important en la satisfacció dels 
materials docents. Considerem que és una bona pràctica i per aquesta raó repetirem 
l'experiència en l'assignatura d' "Administració avançada de GNU/Linux" aquest curs.  

 Treballs finals vinculats a projectes de recerca del professorat dels Estudis: Com 
s’ha comentat anteriorment, el Treball Final de Màster pot realitzar-se amb una 
orientació professional o amb una orientació a la investigació. En el cas de treballs 
d’investigació, els treballs finals s’orienten a projectes de recerca que s’estan duent a 
terme en aquests moments dins dels Estudis. Considerem una bona pràctica enllaçar 
els projectes amb la recerca dels estudis, ja que per una banda els temes de recerca 
són actuals i, per una altra, la recerca es realitza amb investigadors experts en el tema.  

 Treballs finals vinculats a projectes professionals amb empreses: De la mateixa 
forma la realització dels projectes professionals amb empreses relacionades amb el 
programari lliure també és una bona pràctica. El fet de realitzar el projecte en aquestes 
empreses permet aplicar els coneixements adquirits al màster en projectes actuals 
relacionats amb el programari lliure.  

 Participació en jornades relacionades amb el Programari Lliure:  Cada curs, es 
participa en jornades relacionades amb el Programari Lliure per donar visibilitat al 
màster. Aquest any, es van realitzar les següents jornades: 

o Jornada Cloud computing y Software libre: (19 de junio 2015, Madrid): Jornada 
amb diferents presentacions i ponències relacionades amb el Programari Lliure 
i la computació al núvol.  

o Jornada OpenExpo (21 de enero de 2015, Barcelona): Jornada on experts en 
programari lliure van exposar experiències pràctiques en empreses i 
institucions relacionades amb el programari lliure.    

o Jornades SIG lliure (26-27 de març del 2015, Girona): Jornada de referència en 
el sector de les tecnologies lliures en l’àmbit de la informació geogràfica. 

E. Valoració del funcionament de la titulació  

Com s’ha pogut observar en aquest document, els diferents indicadors de resultats i satisfacció 
amb el programa mostren que la titulació està anant bé i que s’estan assolint els objectius 
definits en la memòria de verificació. Un 80% dels estudiants estan satisfets amb la titulació 
que estan cursant i les habilitats que estan aprenent en el mateix.  

Tot i això,  l'acció tutorial és un dels indicadors valorats més negativament (un 60%). Els 
alumnes no se senten acompanyats pel tutor durant el seu curs acadèmic. Haurem d'analitzar 
l'acció tutorial i introduir-hi millores, per tal de que els estudiants estiguin més satisfets amb el 
seu tutor.  
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La satisfacció amb la part de Secretaria ha millorat aquest curs (fins a un 70%) degut a la 
millora de la informació relacionada amb els procediments d'accés i incorporació.  

Per últim, detallem alguns aspectes puntuals que també s’han de millorar i que requereixen, per 
tant, algun canvi en el programa: 

 La satisfacció amb els recursos d’aprenentatge ha disminuït en diverses assignatures i 
la tendència és a la baixa degut a la desactualització dels mateixos. Amb la verificació 
del nou màster i l’entrada en extinció de l’actual, no es poden fer nous materials, tot i 
que es faran petites actualitzacions dels materials en format wiki, o bé, afegint recursos 
externs.  

 La tendència de la matricula continua essent a la baixa. Tal com s’ha comentat, els 
canvis en el mercat laboral i l’increment de l’oferta formativa en màsters als estudis 
d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació ha pogut produir una disminució del 
nombre d'alumnes.. 

Amb l’entrada del nou pla d’estudis -actualitzat i interuniversitari amb la Universidad 
Rey Juan Carlos-  s’esperava que la matrícula s’incrementés el curs 2015-16. El nou 
màster, a més, incorporava nous continguts relacionats amb cloud computing i el 
desenvolupament per mòbils; uns continguts que -lligats amb els actuals de 
desenvolupament i administració de sistemes- feien més atractiu el màster per al públic 
potencial.  

Malauradament, però, la matrícula del setembre 2015 ha estat de només 24 estudiants. 
Aquesta matrícula tan baixa en un màster nou ens ha fet inclinar per no obrir el nou pla 
d’estudis i treure'l del catàleg de formació de la Universitat. Dins de la decisió també 
s'ha tingut en compte que, amb l'oferta formativa actual dels Estudis d’Informàtica, 
Multimèdia i Telecomunicació, els coneixements relacionats amb el programari lliure 
queden parcialment coberts per altres programes com tecnologia mòbil, 
telecomunicacions o seguretat.  

Per tant, aquest setembre 2015 començarem l'extinció del programa, que durarà 3 
cursos acadèmics (fins l’any 2018). S'haurà de reforçar el seguiment i la tutorització 
dels estudiants perquè puguin acabar durant aquest període d'extinció.  

 

F. Accions de millora 

 

Valoració de la implantació de les millores recollides en l’informe de seguiment  anterior. 

Acció proposada  Resultat  Observacions 

Modificació del Pla d’Estudis amb el 
procés de reverificació del títol. 

Acceptat el 26/06/2015 
S'ha fet però no s'ha obert per baixa 
matrícula. 

Baix rendiment a “Administració 
Avançada GNU / Linux”: Revisar 
activitats. 

No hi ha canvi substancial en els 
rendiments.  

Existeix un problema alt 
d’abandonament.  

S’han revisat part del materials, i alguna 
activitat. 
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Acció proposada  Resultat  Observacions 

Es proposa nova acció per aquest 
semestre. 

Baix rendiment a “Aspectes legals del 
programari lliure”: Es revisaran totes les 
activitats. Es reforçarà l’orientació dels 
tutors en la matrícula. 

Millora del 54% al 93% en la taxa 
de rendiment.  

S’ha revisat el pla docent respecte la 
informació prèvia a matrícula i s’ha 
informat als tutors de l’objectiu de 
l’assignatura. 

Baix rendiment a “Xarxes Obertes”: Es 
modificaran totes les activitats per 
disminuir la seva càrrega de treball i els 
coneixements previs necessaris. 

Millora del 55% al 75% en la taxa 
de rendiment.  

S’han revisat les activitats i la complexitat 
de les mateixes.  

Baixa satisfacció amb els recursos 
d’aprenentatge de “Desenvolupament de 
programari”: Introducció de nous recursos 
d’aprenentatge a través del wiki o amb 
materials externs. 

No millora. Baixa del 79% al 60%  

Es proposa nova acció de millora. 

S’ha revisat la Wiki en la qual hi ha els 
materials actuals de l’assignatura. 

Baixa satisfacció amb els recursos 
d’aprenentatge d’”Enginyeria del 
Programari”: S’introduirà material 
complementari sobre el IDE SELENIUM 
per fer proves unitàries. 

Millora no gaire substancial del 
33% al 40%. 

Es proposa nova acció de millora. 

Els mòduls didàctics estan desfasats i en 
aquests moments no es pot fer autoria 
nova, ja que el proper curs l’assignatura 
entrarà en extinció. De moment, s'han 
substituït en part per material 
complementari (llibre). 

Baixa satisfacció amb el consultor 
d’”Enginyeria del Programari”: Reforçar el 
treball del consultor a l’aula i fer-ne un 
seguiment de prop. 

No Millora. Baixa del 66% al 40% 

Es proposa nova acció de millora. 

El professor responsable ha seguit la 
docència del consultor i s’han fet algunes 
mesures correctores (avaluació, 
seguiment del fòrum,...), sense èxit.   

Baixa satisfacció amb els recursos 
d’aprenentatge d’”Implantació de 
Sistemes”: Es realitzarà una enquesta als 
estudiants amb preguntes detallades 
sobre els recursos, fomentant les 
respostes obertes per obtenir informació 
de la seva percepció. 

No millora. Baixa del 58% al 55% 

S'ha fet una enquesta personalitzada en 
l'assignatura amb una mostra més 
elevada d'alumnes i la satisfacció dels RA 
està entre el 70%-75%. Tot i això, els 
alumnes remarquen una desactualització 
creixent dels RA.  

Baixa satisfacció amb els recursos 
d’aprenentatge de “Xarxes Obertes”: 

S’introduiran millores al material 
disponible a través del wiki de 
l’assignatura. 

No millora. Baixa del 90% al 72%  S’han fet canvis a la Wiki.  

Baixa satisfacció amb procediment 
d’accés i incorporació: Es revisaran els 
circuits i la informació d’accés i 
incorporació per introduir les millores 
necessàries 

Millora del 50% al 72%. 
S'ha millorat el seguiment i la informació 
per l'estudiant en el procés d'accés i 
matriculació.  

 

Propostes accions de millora: 
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Punt feble 
detectat 

Identificació 
de la causa 

Abast 
Objectiu que es 

vol assolir 
Acció proposada 

Termin
i 

Indicador de 
seguiment 

Resp
onsa
ble 

Implic
a una 
modifi
cació 
memò

ria 
verific

ada 

1 

Alt 
abandonament 
a “Administració  
avançada GNU 
/ Linux” 

Insuficient 
assessoram
ent en la 
matrícula 

Assig
na-
tura 

Reduir 
l’abandonament. 

Millora del 
seguiment i la 
informació prèvia a 
matricula per 
assegurar que 
hagin superat 
l’assignatura 
prèvia (“Admin.  
GNU / Linux”) 

Juliol 
2016 

Taxa de 
rendiment. 

DP / 
Tutor

No 

2 

Baixa 
satisfacció amb 
els recursos 
d’aprenentatge 
d’” 
Administració 
avançada GNU 
/ Linux” 

Millora dels 
continguts 

Assig
na-
tura 

Detectar el 
problema que hi 
ha amb els 
materials 
actuals 

Enquesta 
personalitzada 

Juliol 
2016 

Satisfacció 
amb els 
recursos 
d’aprenenta
tge 

PRA No 

3 

Baixa 
satisfacció amb 
els recursos 
d’aprenentatge 
de “Desenv. de 
Programari” 

Millora dels 
continguts 

Assig
na-
tura 

Incrementar 
satisfacció amb 
els recursos 
d’aprenentatge 

Actualització dels 
recursos 
d’aprenentatge a 
través del wiki o amb 
materials externs 

Juliol 
2016 

Satisfacció 
amb els 
recursos 
d’aprenenta
tge 

PRA No 

4 

Baixa 
satisfacció amb 
els recursos 
d’aprenentatge 
de “Desenv. 
d’aplicacions 
web” 

Manca 
d’actualitza
ció dels 
continguts 

Assig
na-
tura 

Incrementar 
satisfacció amb 
els recursos 
d’aprenentatge 

Introduir altres 
recursos i materials 
d'aprenentatge 
lliures  

Juliol 
2016 

Satisfacció 
amb els 
recursos 
d’aprenenta
tge 

PRA No 

5 

Baixa 
satisfacció amb 
el consultor de 
“Desenv. 
d’aplicacions 
web”  

Manca de 
seguiment 
de l’aula 

Assig
na-
tura 

Incrementar 
satisfacció amb 
l’acció de 
consultoria 

Canviar el 
col·laborador docent 

Juliol 
2016 

Satisfacció 
amb acció 
consultoria 

PRA No 

6 

Baixa 
satisfacció amb 
els recursos 
d’aprenentatge 
d’”Enginyeria 
del Programari” 

Manca 
d’actualitza
ció dels 
continguts 

Assig
na-
tura 

Incrementar 
satisfacció amb 
els recursos 
d’aprenentatge 

Actualització dels 
recursos 
d'aprenentatge amb 
altres materials 
complementaris 

Juliol 
2016 

Satisfacció 
amb els 
recursos 
d’aprenenta
tge 

PRA No 
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Punt feble 
detectat 

Identificació 
de la causa 

Abast 
Objectiu que es 

vol assolir 
Acció proposada 

Termin
i 

Indicador de 
seguiment 

Resp
onsa
ble 

Implic
a una 
modifi
cació 
memò

ria 
verific

ada 

7 

Baixa 
satisfacció amb 
el consultor 
d’”Enginyeria 
del Programari” 

Manca de 
seguiment 
de l’aula 

Assig
na-
tura 

Incrementar 
satisfacció amb 
acció 
consultoria 

Millorar el retorn 
personalitzat en 
l'assignatura 

Juliol 
2016 

Satisfacció 
amb acció 
consultoria 

PRA No 

8 
Baix rendiment 
de “Pràctiques 
externes” 

Nivell de 
complexitat 
del projecte 

Assig
na-
tura 

Reduir 
l’abandonament 

Avaluar la 
complexitat dels 
projectes en les 
pràctiques externs 

Juliol 
2016 

Taxa de 
rendiment 

PRA 
/ DP 

No 

9 

Baix rendiment  
en Treballs 
finals de 
recerca 

Perfil 
adequat 
estudiant 
seleccionat 

Assig
na-
tura 

Reduir 
l’abandonament 

Avaluar el procés de 
selecció dels 
candidats als 
projectes 

Juliol 
2016 

Taxa de 
rendiment 

PRA 
/ DP 

No 

10 
Baixa 
satisfacció amb 
els tutors 

Manca de 
satisfacció 
amb la 
tutorització 

Progr
ama 

Incrementar 
satisfacció dels 
procés de 
tutorització 

Es revisarà l'acció 
tutorial dins del 
màster i els circuits 
de comunicació 

Juliol 
2016 

Satisfacció 
amb els 
tutors 

DP / 
Tutor

No 
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