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1. Dades identificadores  

Titulacions oficials dels Estudis: 

 

Titulacions oficials interuniversitàries dels Estudis no coordinades per la UOC: 

 

Denominació Codi RUCT ECTS 
Curs 

d’implantació 
Modificació Acreditació 

Direcció  
del programa 

Grau d’Educació Social 2500597 240 2009-2010 27/09/2016 12/07/2017 
Segundo 
Moyano 
Mangas 

Grau de Psicologia 2500106 240 2008-2009 17/12/2015 14/06/2016 
Modesta 
Pousada 
Fernández 

Màster universitari  
de Dificultats de 
l’Aprenentatge  
i Trastorns del Llenguatge  

4313844 60 2013-2014 20/06/2014 12/07/2017 
Llorenç Andreu 
Barrachina 

Màster universitari 
d’Educació i TIC  
(E-learning) 

4315435 60 2015-2016 - 23/10/2019 
Lourdes 
Guàrdia Ortiz 

Màster universitari 
d’Ocupació i Mercat  
de Treball: Intervenció i 
Coaching en l’Àmbit 
Laboral 

4315588 60 2015-2016 - 23/10/2019 
Elsa 
Santamaría 
López 

Denominació Codi RUCT ECTS 
Curs 

d’implantació 
Modificació Acreditació 

Direcció  
del programa 

Màster universitari de 
Formació de Professorat  
d'Educació Secundària 
Obligatòria i Batxillerat, 
Formació Professional i 
Ensenyament d’Idiomes 
(UAB, UB, UPC, UPF, 
UOC)  

4314496 60 2013-2014 23/05/2014  23/06/2017 
Guillermo 
Bautista Pérez 

Màster universitari de 
Formació de Professorat  
d'Educació Secundària 
Obligatòria i Batxillerat, 
Formació Professional i 
Ensenyament d’Idiomes 
(UPF, UOC) 

4310570 60 2011-2012 

22/06/2011  
01/06/2012 
12/04/2013  

 

01/06/2015 
Guillermo 
Bautista Pérez 

Màster universitari de 
Psicologia General 
Sanitària (UdG, UOC) 

 
4314993 

 
90 - - - 

Manuel 
Armayones 
Ruiz 

Màster universitari de 
Millora dels Ensenyaments 
de l’Educació Infantil i 
Primària (UVic-UCC, UOC) 

4315697 60 2016-2017 - - 
Antoni Badia 
Garganté 

http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/documentacio/160518_AF_Grau_en_Psicologia.pdf
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2. Elaboració de l’informe  
 

L’informe de seguiment de centre dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació ha 

estat elaborat per la direcció dels Estudis, amb el suport del Consell de Direcció dels 

Estudis, que està compost per: 

 

 Dra. Teresa Guasch Pascual (directora dels Estudis) 

 Dra. Nati Cabrera Lanzo (sotsdirectora de docència dels Estudis) 

 Dr. Llorenç Andreu Barrachina (sotsdirector de recerca dels Estudis) 

 Anna Buil Feliu (tècnica de Suport a la Direcció dels Estudis)  

 Dra. Modesta Pousada Fernández (directora del grau de Psicologia) 

 Xavier Ruiz Carrasco (mànager de programa de l’àmbit de Psicologia) 

 Bàrbara Berini Fernández (mànager de programa de l’àmbit d’Educació) 

 

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

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

seguint el procediment següent: 

 

1. Explotació de les dades que són objecte de valoració en l’elaboració dels 

informes per l’Àrea de Planificació i Qualitat. 

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

present la informació facilitada per cada professor en les fitxes d’autoavaluació 

de les seves assignatures. 

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

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

el si de la Comissió de Titulació. 

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

 

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

següent: 

 

1. Els informes han estat valorats en el si del Consell de Direcció dels Estudis, per 

a començar a treballar en l’elaboració prèvia de l’informe de seguiment de centre 

(ISC). 

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

l’Àrea de Planificació i Qualitat. 

3. Des de la Direcció dels Estudis s’han fet les esmenes pertinents a partir del 

retorn fet per l’Àrea de Planificació i Qualitat. 

4. L’ISC s’ha compartit amb el professorat propi i col·laborador dels Estudis i amb 

els representants dels estudiants per mitjà de la Comissió d’Estudis. 

5. S’hi han afegit els suggeriments del professorat i de la Comissió d’Estudis. 
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6. Finalment, un cop acabat l’informe, ha estat revisat i presentat en la sessió del 

Consell de Direcció permanent (vegeu l’apartat 1, «Dades identificadores»), i ha 

quedat validat i aprovat amb data 15 de desembre de 2017. 
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3. Seguiment de les millores 
requerides en l’informe 
d’avaluació externa 

 

Tenint en compte les recomanacions de l’informe d’acreditació externa de l’abril del 

2017, que aconsellaven «aprofundir en les accions orientades a incrementar la 

participació dels estudiants en les enquestes de satisfacció», des dels Estudis s’ha 

insistit en les mesures per a augmentar la implicació dels alumnes en aquest aspecte. 

Entre altres qüestions, s’ha recordat als estudiants, per mitjà dels tutors, la necessitat i 

la utilitat de fer aquest procés per a contribuir a millorar les titulacions. Els representants 

dels estudiants, membres de la Comissió d’Estudis, també han difós, des dels seus 

espais de comunicació, la disponibilitat de les enquestes i la importància que tenen per 

a detectar punts febles i forts dels programes que es cursen. Esperem poder veure el 

resultat d’aquestes accions en els índexs de participació de les enquestes de febrer del 

2018.  

A partir del que es recull a l’informe d’acreditació externa del grau d’Educació Social i 

del màster universitari de Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge, els 

Estudis i la UOC en general han començat la revisió del sistema d’actualització del 

currículum del professorat, tant propi com col·laborador. A banda d’invertir esforços a 

recopilar informació més detallada del professorat col·laborador, un grup de treball 

transversal ja està analitzant com es pot millorar el procés d’actualització del currículum 

per mitjà de l’eina informàtica que el publica al portal, per a fer-lo més àgil, eficient i 

automàtic. 
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4. Valoració de l’assoliment 
dels estàndards de seguiment 

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

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

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

requerit en el MECES. 

 

Titulació Valoració de l’estàndard 

Grau d’Educació Social S’assoleix 

Grau de Psicologia S’assoleix 

Màster universitari de Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge  S’assoleix 

Màster universitari d’Educació i TIC (E-learning) S’assoleix 

Màster universitari d’Ocupació i Mercat de Treball: Intervenció i Coaching en 
l’Àmbit Laboral 

S’assoleix 

Valoració global dels Estudis S’assoleix 

 

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

seu nombre és coherent amb el nombre de places ofertes.  

 

En l’àmbit de grau 

Les dades de matrícula del grau de Psicologia i del grau d’Educació Social segueixen 

l’evolució prevista. Cal assenyalar que en el grau de Psicologia el nombre d’estudiants 

va creixent, fet que té un efecte tensionador sobre els processos i l’equip, i que 

comporta que aquest hagi d’actuar amb un nivell de coordinació molt acurat i eficaç. 

Des del programa es vol evitar que aquesta situació pugui afectar la satisfacció dels 

estudiants i el progrés vers l’excel·lència de la titulació, i és per aquesta raó que aquest 

any 2017 s’ha engegat el projecte Orion, que, com es detalla a l’IST, té com a objectiu 

analitzar les conseqüències del gran volum d’estudiants i les solucions que es poden 

trobar per a evitar els possibles efectes negatius. En el grau d’Educació Social, arran 

del desplegament de totes les assignatures en castellà es nota l’increment d’estudiants 

matriculats al campus en aquest idioma. Pel que fa al perfil d’ingrés, detectem en els 

dos graus que s’ha incrementat el percentatge d’estudiants que hi accedeixen des dels 



Informe de seguiment dels Estudis de Psicologia i Ciències de 

l’Educació 

 15/12/2017  pàg. 9/54 

         
 

cicles formatius de grau superior (CFGS) i també que la franja d’edat d’estudiants més 

joves augmenta (entre 19 i 24 anys), per la qual cosa haurem d’analitzar els pròxims 

cursos quins efectes té aquest canvi. En el cas del grau d’Educació Social, s’havia 

detectat un nivell baix de competències orals i escrites en aquests estudiants provinents 

dels CFGS. El febrer del 2018 es posarà en marxa un seminari previ per a permetre’ls 

el desenvolupament d’aquestes competències. 

En l’àmbit de màster 

En general, les dades de matrícula i el perfil d’ingrés dels estudiants als màsters dels 

Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació és adequat, tot i que cal fer esment de 

les dades del màster universitari de Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns del 

Llenguatge. Aquest màster ha continuat experimentant un augment de matrícula a què 

ja fèiem referència en l’informe anterior i és per això que s’han posat en marxa mesures 

com ara limitar-lo a 850 estudiants nous per any.  

 

 

1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats  

 

En aquest curs acadèmic s’han introduït canvis en els òrgans de governança i 

coordinació dels Estudis per tal de garantir un sistema més participatiu, coherent, 

transparent i accessible, i alhora sostenible. La novetat més destacada és la creació de 

la Comissió de Directors de Programa, que reuneix tots els directors de programa dels 

Estudis, amb reunions monogràfiques bimensuals per a coordinar aspectes de qualitat i 

plans de millora de les titulacions. A banda d’apoderar la figura del director de 

programa, la Comissió permet compartir bones pràctiques i problemàtiques comunes a 

totes les titulacions.  

A banda de les comissions estables de Recerca, Innovació, Internacionalització i 

Anàlisi i Prospectiva (que integra el grup de treball sobre Portafolis), i dels grups de 

bones pràctiques sobre Avaluació, Pràcticum, Treballs Finals i Tutoria, es posen en 

marxa diversos projectes anuals relacionats amb la qualitat de les titulacions (vegeu 

el punt 3.1).  

Continua en fase de preparació la creació del Consell Assessor dels Estudis, que 

esperem que el pròxim curs acadèmic es pugui reunir per a debatre demandes 

específiques vinculades als objectius estratègics dels Estudis i fer-ne l’assessorament.  
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Estàndard 2: Pertinència de la informació 

pública 

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

característiques del programa i sobre els processos de gestió que en 

garanteixen la qualitat. 

 

Titulació Valoració de l’estàndard 

Grau d’Educació Social S’assoleix 

Grau de Psicologia S’assoleix 

Màster universitari de Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge  S’assoleix 

Màster universitari d’Educació i TIC (E-learning) S’assoleix 

Màster universitari d’Ocupació i Mercat de Treball: Intervenció i Coaching en 
l’Àmbit Laboral 

S’assoleix 

Valoració global dels Estudis S’assoleix 

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

sobre les característiques de la titulació i el seu desenvolupament operatiu. 

 

En general, tant als graus com als màsters, es considera que la informació sobre les 

titulacions, els plans docents i les assignatures és suficient i adequada. En el cas del 
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grau d’Educació Social, a mesura que s’ha anat desplegant l’oferta d’assignatures en 

castellà s’ha anat actualitzant i publicant el contingut definitiu dels plans docents en 

aquesta llengua.  

Pel que fa a la informació relativa al professorat, un punt de millora és l’actualització del 

currículum del professorat propi i la visibilització del professorat col·laborador. Tots dos 

aspectes s’estan abordant de manera global des de la institució, per tal de fer que 

aquesta informació sigui més completa, accessible i actualitzada.  

Aquest curs 2016-2017 s’ha consolidat l’estratègia de difusió del coneixement dels 

Estudis, posada en marxa l’any passat amb la creació d’un blog, amb gairebé 8.000 

usuaris i 84 apunts (posts) publicats, i d’un canal de Twitter amb 1.200 seguidors i més 

d’un milió d’impressions des del començament. Això ha permès visibilitzar no solament 

l’expertesa del professorat propi, sinó també la del professorat col·laborador, que també 

ha publicat articles al llarg d’aquest any dins del blog. Tot aquest contingut s’envia cada 

mes a tot l’equip de professors (propis, col·laboradors i tutors), als membres de gestió i 

a tots els estudiants en actiu de les titulacions dels Estudis per mitjà d’un butlletí de 

notícies (exemple en català i castellà). 

El professorat propi també col·labora mitjançant la Guia d’experts, que aplega la 

informació sobre els perfils d’expertesa dels acadèmics de la UOC i que es posa a 

l’abast de tots els mitjans de comunicació. El curs 2016-2017 els professors dels 

Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació van aparèixer en 402 informacions als 

mitjans, amb una audiència de 68 milions de persones en total, fet que ens situa en els 

segons Estudis en el rànquing d’impacte d’audiència dins de la UOC. 

 

 

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

satisfacció. 

 

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

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

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

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

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

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

cadascun dels processos.  

Els informes de seguiment publicats inclouen els resultats acadèmics i de satisfacció de 

cadascuna de les titulacions. 

 

 

 

 

http://epce.blogs.uoc.edu/ca/
https://twitter.com/UOCpsicoedu
https://us12.campaign-archive.com/?u=5e1bc821d5f53ccde6e305c70&id=29faea22a1
https://us12.campaign-archive.com/?u=5e1bc821d5f53ccde6e305c70&id=9d63b435cc
http://www.uoc.edu/opencms_portal2/opencms/CA/uoc-news/kit-premsa/guia-experts/list.html
http://www.uoc.edu/opencms_portal2/opencms/CA/uoc-news/kit-premsa/guia-experts/list.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/politica-qualitat/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/politica-qualitat/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/politica-qualitat/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/qualitat-titulacions/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/resultats/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/personal-academic/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/personal-academic/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/qualitat-titulacions/avaluacio-titulacions/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/qualitat-titulacions/avaluacio-titulacions/index.html


Informe de seguiment dels Estudis de Psicologia i Ciències de 

l’Educació 

 15/12/2017  pàg. 12/54 

         
 

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

seguiment i l’acreditació de la titulació. 

 

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

Qualitat. El Manual del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (MSGIQ), aprovat el 

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

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

aprovar el 4 de desembre de 2017 una nova versió del Manual de l’SGIQ. 

Tot i que la informació en relació amb el sistema de qualitat i la resta d’apartats de 

l’espai de Qualitat que la Universitat publica és veraç, completa i actualitzada, està 

sotmesa a un procés de millora constant per a adequar-se a les necessitats i les 

expectatives de tots els grups d’interès. 

 

Estàndard 3: Eficàcia del sistema 

degarantia interna de la qualitat 

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

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

contínua de la titulació. 

 

Titulació Valoració de l’estàndard 

Grau d’Educació Social S’assoleix 

Grau de Psicologia En progrés vers l’excel•lència 

Màster universitari de Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge  S’assoleix 

Màster universitari d’Educació i TIC (E-learning) S’assoleix 

Màster universitari d’Ocupació i Mercat de Treball: Intervenció i Coaching en 
l’Àmbit Laboral 

S’assoleix 

Valoració global dels Estudis S’assoleix 

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

seguiment i l’acreditació de les titulacions. 
 

Els Estudis disposen de diversos mecanismes interns de millora contínua que 

s’evidencien en els diferents grups de treball, comissions i objectius específics anuals. 

Aquest curs 2016-2017, els objectius s’han articulat per mitjà de projectes, que es 

treballen dins de les diferents comissions i grups, però també mitjançant encàrrecs que 

http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/documentacio/UOC_Manual_sistema_garantia_Cat_04-1.pdf
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/documentacio/UOC_Manual_sistema_garantia_Cat_04-1.pdf
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s’han fet a alguns membres de l’equip. Els corresponents a aquest curs són: Projecte 

Orion sobre el creixement del grau de Psicologia; Elements diferenciadors i recursos de 

la tutoria als Estudis; Decàleg d’indicadors dels treballs finals; Marc de l’avaluació i 

recursos d’implantació als Estudis; Eina Xperience per a la gestió dels pràcticums i 

Vademècum del pràcticum; Disseny per projectes: marc conceptual i implantació; 

Catàleg de recursos d’aprenentatge dels Estudis; Projecte d’implantació del pla de 

millora per programa, i Criteris del portafolis 2019-2021 dels Estudis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa al suport que hem rebut de l’Àrea de Planificació i Qualitat, el valorem molt 

positivament, tant pel que fa al procés d’avaluació, com pel que fa a la preparació de les 

noves propostes formatives. Tanmateix, considerem que ens cal millorar en tres 

aspectes que poden contribuir a la qualitat: 1) una revisió conjunta de les dades que es 

faciliten a les direccions de programa i dels Estudis que inclogui correlacions i 

ponderacions d’algunes de les dades que poden influir en la satisfacció dels estudiants; 

2) els terminis per a treballar amb l’anàlisi de les dades i l’elaboració dels informes, i 3) 

una coordinació més ajustada entre el treball de l’àrea, l’eLearn Center i el mateix 

centre o estudis. 

 

Tots aquests mecanismes reverteixen en benefici tant del procés de disseny de noves 

titulacions, com del procés de recollida d’informació, a fi de dissenyar propostes de 

millora dels resultats d’aprenentatge de les diferents titulacions que ja tenim. En aquest 

sentit, el curs 2016-2017 els nostres estudis han tingut l’avaluació positiva de l’AQU, 
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que ha acreditat el grau d’Educació Social i el màster universitari de Dificultats de 

l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge, i s’ha posat èmfasi en el disseny dels quatre 

nous màsters universitaris que s’han posat en marxa el curs 2017-2018. 

 

 

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

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

acadèmics i la satisfacció dels grups d’interès. 

 

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

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

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

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

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

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

per aules.  

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

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

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

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

La Universitat disposa, tal com estableix l’MSGIQ, d’un procés per a la recollida de la 

percepció dels grups d’interès. Per a cadascuna de les enquestes s’elaboren diversos 

informes que es posen a disposició dels responsables acadèmics (direcció de programa 

i professors responsables d’assignatura), amb l’objectiu de facilitar la presa de decisions 

per a la millora de la qualitat de les assignatures i de les titulacions.  

 

 

3.3. L’SGIQ implementat es revisa periòdicament i genera un pla de millora que 

s’utilitza per a la seva millora contínua. 

 

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

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

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

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

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

Durant el curs 2016-2017 s’ha fet la revisió i la millora del Manual del Sistema de 

Garantia Interna de la Qualitat (MSGIQ) amb la participació d’un equip de treball 

interdisciplinari (professorat, gestió dels estudis, estratègia de la UOC, operacions, 

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

i de l’adequació a les noves necessitats de les titulacions. 
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A partir d’aquesta anàlisi inicial, s’ha elaborat el nou mapa de processos, en el qual 

també se n’han incorporat de nous. S’ha definit cadascun de manera documentada amb 

la descripció dels elements principals: missió, propietari, responsables, entrades i 

sortides, diagrames de flux, indicadors... El projecte d’actualització i desplegament del 

nou manual va acompanyat d’un quadre de comandament amb l’objectiu de monitorar 

els resultats clau i de procés per a poder identificar les millores que es considerin 

pertinents de manera periòdica i sistemàtica. El Consell de Direcció de la Universitat ha 

aprovat en data 4 de desembre de 2017 aquest nou Manual de l’SGIQ. 

 

Estàndard 4: Adequació del professorat 

al programa formatiu 

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

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

d’estudiants. 

 

Titulació Valoració de l’estàndard 

Grau d’Educació Social S’assoleix 

Grau de Psicologia S’assoleix 

Màster universitari de Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge  S’assoleix 

Màster universitari d’Educació i TIC (E-learning) S’assoleix 

Màster universitari d’Ocupació i Mercat de Treball: Intervenció i Coaching en 
l’Àmbit Laboral 

En progrés vers l’excel•lència 

Valoració global dels Estudis S’assoleix 

 

4.1. El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica 

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

escau, professional suficient i valorada. 

 

Durant el curs 2016-2017, els Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació estan 

formats per 46 professors propis, dels quals el 93,47% ha assolit el grau de doctor. 

Respecte al curs anterior, tenim 4 professors més que també han fet augmentar el 

percentatge de doctors als nostres estudis. Dels doctors, el 86% té almenys un tram de 

docència acreditat. Pel que fa a l’acreditació de recerca, el 60,46% del professorat té 

almenys un o més trams de recerca amb una avaluació positiva. 

http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/documentacio/Manual_SGIQ__v.1_CA_Portal_20180417.pdf
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Arran del desplegament dels nous programes per al curs 2017-2018 i per tal de garantir 

la qualitat docent en les titulacions amb més demanda als Estudis, s’han incorporat 3 

professors a temps complet i 3 professors associats a mitja jornada. Pel que fa al 

professorat col·laborador, també s’han incorporat prop de 100 professors per a donar 

resposta a aquestes necessitats, de manera que s’ha passat dels 527 del curs passat 

als 622 del curs 2016-2017.  

A escala de graus, del total de professorat que coordina les assignatures i és 

responsable de l’atenció docent, el 79,4% és doctor, tot i que caldria incrementar aquest 

índex en el cas del grau d’Educació Social. Pel que fa als màsters, el 78% del 

professorat, propi i col·laborador, ha assolit el grau de doctor, i concretament caldria 

incrementar-ne el percentatge en el màster universitari de Dificultats de l’Aprenentatge i 

Trastorns del Llenguatge, en què se situa prop del 60%.  

Pel que fa a l’experiència investigadora, el professorat propi dels Estudis participa 

activament en la recerca i està involucrat en diversos grups (vegeu l’annex), amb 

finançament extern i intern. L’experiència de recerca del professorat propi es pot 

mesurar pel nombre de trams de recerca i per l’activitat de recerca que es duu a terme. 

D’altra banda, des del professorat dels Estudis actualment es dirigeixen un total de 63 

tesis doctorals, la qual cosa significa un augment del 34% respecte al curs passat. 

 

 

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

desenvolupar les seves funcions i atendre els estudiants. 

 

En general, la satisfacció dels estudiants amb l’acció docent se situa per sobre del 75% 

el curs 2016-2017, cosa que significa una lleu disminució respecte de l’any passat, que 

se situava en el 78%. Els informes de seguiment de les titulacions mostren les taxes de 

rendiment i d’èxit i la satisfacció global dels estudiants amb les assignatures. En el cas 

dels graus, es manté un bon nivell en la taxa de rendiment, de prop del 77%, molt 

similar a la del curs passat; una taxa d’èxit de prop del 93%, igual que en l’informe 

anterior, i una satisfacció global que raneja el 76%, xifra superior a la del curs passat 

(73%). En el cas dels màsters, la taxa de rendiment continua superant el 90%, igual que 

el curs anterior; la d’èxit se situa en el 97%, dos punts percentuals per sota de la taxa 

del curs 2016-2017, i la satisfacció global és del 76%, inferior a la del període anterior, 

que arribava al 81%.  

El professorat del centre és suficient en la majoria de les titulacions de grau i màster 

dels Estudis. Tanmateix, hem detectat que en el cas del grau de Psicologia, del màster 

universitari de Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge i del màster 

universitari d’Educació i TIC (E-learning), l’elevat volum d’estudiants comporta una 

dedicació molt alta del professorat que, de vegades, no permet que atengui amb la 

qualitat necessària elements importants del nostre model, com ara oferir un retorn 

personalitzat a l’estudiant en algunes assignatures, i això pot explicar el decreixement 

de la satisfacció global en el cas d’alguns màsters, com el de Dificultats de 

http://research.uoc.edu/opencms_portal2/opencms/CA/ri/projectes-publicacions/projectes/list.html
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l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge. Igualment, en els programes afectats per un 

gran creixement i, per tant, amb un volum alt d’estudiants, s’estan identificant unes 

problemàtiques específiques en els processos de selecció i incorporació de professorat 

col·laborador suficient i amb un perfil adequat. En l’informe d’avaluació externa del grau 

d’Educació Social i també en l’IST d’aquest curs acadèmic, es posa de manifest 

l’allunyament del perfil del professorat propi amb les àrees temàtiques del grau a causa 

del gran nombre de matèries i assignatures que coordina cada professor. És per això 

que, a banda de la revisió de les assignacions d’assignatures a cada professor, s’ha 

dissenyat un pla de captació de nou talent per a algunes titulacions, per al curs 2018-

2019. 

Com ja indicàvem en el punt 4.1, per tal de disposar de la dedicació adequada per a 

poder exercir correctament les funcions encomanades i atendre els estudiants, s’han 

incorporat a l’equip nous professors en el curs 2017-2018. Així mateix, ens sembla 

rellevant assenyalar la incorporació d’una professora associada contractada 

específicament per a donar suport transversal a aspectes metodològics i d’innovació 

docent, i en l’avaluació de les competències de totes les noves titulacions dels Estudis. 

 

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

docent i investigadora del professorat. 

 

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

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

personalitzat per al disseny i el redisseny d’assignatures, i aquestes accions esdevenen 

una oportunitat de formació permanent del professorat per a replantejar com cal 

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

assignatures. Al llarg d’un semestre s’han portat a terme 150 sessions d’assessorament 

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

titulacions diferents. 

Pel que fa a la formació en recerca, des dels Estudis s’ha desenvolupat i s’ha ofert 

l’assignatura Formació en habilitats socials, per als directors de tesis doctorals de 

l’Escola de Doctorat.  

Un aspecte clau en els nostres estudis és l’experiència i el lideratge de l’equip docent 

en projectes d’innovació, juntament amb l’eLearn Center, com a motor del canvi i la 

implantació del model pedagògic. Un exemple és que una part de l’equip dels Estudis 

ha dissenyat, desenvolupat i coordinat la formació eLicense sobre ensenyament-

aprenentatge en entorns virtuals, per al nou professorat que s’incorpora a la Universitat. 

Una iniciativa del Vicerectorat de Docència i Aprenentatge en coordinació amb l’eLearn 

Center, que consisteix en un curs de formació bàsica adreçat a professorat novell 

d’incorporació recent a la Universitat orientat al desenvolupament de competències en 

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

docència en col·laboració. En la primera edició, aquest curs, que té una dedicació de 2 



Informe de seguiment dels Estudis de Psicologia i Ciències de 

l’Educació 

 15/12/2017  pàg. 18/54 

         
 

crèdits (50 hores) distribuïts al llarg de cinc mesos, ha tingut la participació de 17 

professors. 

D’altra banda, també es disposa d’un curs de formació bàsic i de caràcter introductori 

adreçat a professorat universitari de nova incorporació, procedent d’altres universitats, 

que exerceix com a professor a la UOC en els programes interuniversitaris. En aquest 

curs, que té una dedicació de 0,5 crèdits (12,5 hores) distribuïts al llarg d’un mes, 

enguany hi han participat 5 professors. 

Amb caràcter general i més enllà de les accions específiques de formació, el 

professorat disposa dels recursos formatius i de suport següents: el web de Docència 

de la Biblioteca de la UOC, el catàleg de recursos d’aprenentatge i els recursos per al 

disseny de l’aprenentatge. 

A fi de millorar la qualitat de l’activitat docent, des dels Estudis de Psicologia i Ciències 

de l’Educació s’organitzen diverses activitats formatives per a tot l’equip docent (tant el 

professorat propi com el col·laborador) amb l’objectiu de garantir, sobretot, la seva 

formació metodològica, però també per a fomentar la seva implicació en la comunitat 

UOC i el sentiment de pertinença. De manera periòdica es duen a terme les activitats 

següents: 

 Debats d’Educació. Quatre debats amb experts internacionals: Construir una escola 

per a la generació de nadius digitals, amb Kirsti Lonka, professora de Psicologia de 

l’educació de la Universitat d’Hèlsinki (31/01/2017); Com connectar el mercat 

tecnològic educatiu amb els docents per tal que la innovació sigui útil a l’aula?, amb 

Steven Hodas, exdirector executiu de l’Oficina d’Innovació de la ciutat de Nova York 

(05/04/2017); Les ciutats com a xarxes d’aprenentatge connectat - El model Remake 

Learning de Pittsburgh, amb Sunanna Chand, responsable d’estratègia d’innovació 

per a l’aprenentatge del Consell del moviment Remake Learning (28/09/2017), i The 

Spiral of Inquiry: eina per a la transformació educativa, amb Judy Halbert i Linda 

Kaser, codirectores de Networks of Inquiry and Innovation and the Aboriginal 

Enhancement Schools Network (06/11/2017). Aquest tipus d’activitats, organitzades 

juntament amb la Fundació Jaume Bofill, permet que els professors i els 

col·laboradors es puguin trobar i puguin debatre una temàtica específica, amb 

professionals o acadèmics de referència mundial.  

 Els Debats d’Educació també són una acció que ens permet abordar aspectes de 

recerca i implicar-hi professors col·laboradors i tot el col·lectiu investigador de la 

UOC. En el cas dels debats amb la Dra. Lonka, la Dra. Halbert i la Dra. Kaser, també 

es van fer seminaris interns amb el professorat per a aprofundir en la temàtica dels 

debats.  

 Cafès d’innovació dels Estudis. Periòdicament es fan trobades dels professors, que, 

sota el nom genèric de «Cafès d’innovació» i organitzats per la Comissió d’Innovació 

dels Estudis, han permès l’intercanvi d’experiències innovadores. Durant el 2017 han 

tingut lloc els Cafès d’innovació sobre l’Aprenentatge basat en projectes i sobre el 

http://www.debats.cat/ca
https://youtu.be/OZhNXJjr8iw
https://youtu.be/OZhNXJjr8iw
https://youtu.be/bpZTqmWNRZY
https://youtu.be/bpZTqmWNRZY
https://youtu.be/fDv5lDtdJCY
https://youtu.be/fDv5lDtdJCY
http://www.debats.cat/ca/debats/spiral-inquiry-eina-la-transformacio-educativa-0
http://www.debats.cat/ca/debats/spiral-inquiry-eina-la-transformacio-educativa-0
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Repositori audiovisual d’educació.  

 A més, cada titulació ha portat a terme, i ho continua fent, accions formatives 

específiques per al seu equip col·laborador de manera contínua, com ara la Jornada 

d’Educació Social, dedicada aquest any a La gestió social del sofriment. Fins on està 

permès patir? I també dels Col·loquis d’Educació Social, que aborden temes 

d’actualitat des de l’òptica de la professió de l’educador social, com, per exemple, els 

col·loquis «Educación social y escuela» i «Cuerpos, migraciones y dispositivos, 

reflexiones para la acción». 

 Els Seminaris d’Educació són un cicle de seminaris organitzats conjuntament entre el 

màster universitari de Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge i la 

Xarxa Territorial de la Universitat Oberta de Catalunya. Al llarg del curs 2016-2017 se 

n’han dut a terme cinc: TDAH, a càrrec de Katy Garcia Nonell (Mataró, 26/10/2016); 

Dislèxia, a càrrec de Javier Rodríguez Ferreiro (seu UOC de Lleida, 23/11/2016); 

Repercussions escolars del TEL, a càrrec d’Encarna Pérez Pérez (Vic, 15/12/2016); 

Detecció precoç dels trastorns infantils, a càrrec de María José Buj Pereda (Castelló, 

10 i 11/03/2017), i Intervenció en nens amb TEL, a càrrec de Gerardo Aguado 

(Bilbao, 24/05/2017). 

 Jornada de Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge. Segona edició 

amb la participació de Julia Evans, catedràtica de la School of Behavioral and Brain 

Sciences de la Universitat de Texas (Dallas) i investigadora de referència a escala 

mundial del trastorn específic del llenguatge (TEL).  

 El curs 2016-2017 dos projectes van ser seleccionats en la convocatòria APLICA 

d’innovació docent. Un, liderat des dels Estudis, s’anomena Botter i consisteix en un 

company robot per a ajudar els estudiants novells de la UOC; i l’altre, amb 

participació d’unes quantes persones de l’equip, consisteix en una aplicació per al 

tutor del centre de pràctiques. 

 Específicament, pel que fa al suport i la millora de l’activitat investigadora de 

l’equip, la Universitat disposa d’un ventall variat d’oferta formativa (formació de 

directors de tesi, cursos sobre Academic writing in English), però ens sembla 

rellevant assenyalar una iniciativa que parteix dels Estudis en coordinació amb 

l’Escola de Doctorat: es tracta del seminari Fem recerca, un espai de trobada entre 

investigadors que estan en etapes diferents de la seva trajectòria acadèmica i 

professional, per a compartir les experiències, els avenços, els dubtes i les dificultats.  

Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes 

de suport a l’aprenentatge 

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

a l’aprenentatge de l’alumnat. 

 

http://symposium.uoc.edu/event_detail/9587/detail/vi-jornada-dand39;educacio-social.html
http://symposium.uoc.edu/event_detail/9587/detail/vi-jornada-dand39;educacio-social.html
http://symposium.uoc.edu/event_detail/9587/detail/vi-jornada-dand39;educacio-social.html
http://symposium.uoc.edu/event_detail/4197.html
http://symposium.uoc.edu/8571/detail/leducacion-social-y-escuelar-ciclo-lcoloquios-de-educacion-socialr.html
http://symposium.uoc.edu/6320/detail/cicle-andquot;seminaris-dreducacioandquot;.html
http://symposium.uoc.edu/6320/detail/cicle-andquot;seminaris-dreducacioandquot;.html
http://symposium.uoc.edu/6320/detail/cicle-andquot;seminaris-dreducacioandquot;.html
https://symposium.uoc.edu/event_detail/6387/detail/ii-jornada-sobre-dificultats-dand39;aprenentatge.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/elearncenter/innovacio/convocatoria-aplica/index.html
http://epce.blogs.uoc.edu/ca/2017/02/20/robot-botter-pepito-grillo-ajudar-estudiants-novells-uoc-2/
http://epce.blogs.uoc.edu/ca/2017/02/20/robot-botter-pepito-grillo-ajudar-estudiants-novells-uoc-2/
http://epce.blogs.uoc.edu/ca/2017/02/20/robot-botter-pepito-grillo-ajudar-estudiants-novells-uoc-2/
http://epce.blogs.uoc.edu/ca/2017/02/20/robot-botter-pepito-grillo-ajudar-estudiants-novells-uoc-2/
https://medium.com/fem-recerca
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Titulació Valoració de l’estàndard 

Grau d’Educació Social S’assoleix 

Grau de Psicologia S’assoleix 

Màster universitari de Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge  S’assoleix 

Màster universitari d’Educació i TIC (E-learning) S’assoleix 

Màster universitari d’Ocupació i Mercat de Treball: Intervenció i Coaching en 
l’Àmbit Laboral 

S’assoleix 

Valoració global dels Estudis S’assoleix 

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

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

laboral. 

 

Pla d’acció tutorial. Tal com apareix en els informes de seguiment, la figura del tutor 

està ben valorada pels estudiants. Això es pot veure a l’enquesta de final de curs de 

2016-2017. El nivell de satisfacció amb la tutoria es continua situant prop del 70% en el 

conjunt de les titulacions dels Estudis. Diverses titulacions van proposar accions de 

millora per a poder augmentar encara més aquest percentatge durant el curs anterior, 

com en el cas del MU de Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge i del 

MU d’Ocupació i Mercat de Treball: Intervenció i Coaching en l’Àmbit Laboral. I de fet, 

en totes dues titulacions aquestes accions han tingut un efecte positiu, ja que ha 

augmentat el percentatge de satisfacció envers la tutoria, sobretot en el cas del MU 

d’Ocupació i Mercat de Treball: Intervenció i Coaching en l’Àmbit Laboral (del 54,5% al 

82,4%). Es detecta, però, un decreixement considerable en aquest indicador en el cas 

del MU d’Educació i TIC (E-learning).  

El grau de Psicologia disposa d’un pla de tutoria específic, que s’actualitza cada any, 

que conté un repositori de la informació clau (XWiki) i dels processos necessaris per als 

tutors, a fi de facilitar al màxim l’acompanyament i l’orientació als estudiants de manera 

ajustada a les seves necessitats. Aquest any, a més, s’han posat en marxa dues 

iniciatives a la tutoria de Psicologia: el disseny d’un nou espai de comunicació amb els 

tutors, per mitjà d’una prova pilot que coordina l’eLearn Center (i que s’està verificant 

ara); i el començament d’un treball de recopilació de fonts d’informació sobre sortides 

professionals, amb l’ajut de dos tutors del grau (aquest últim aspecte es comenta a 

l’apartat «Orientació professional»). 

Anualment, l’equip de coordinació de la tutoria de les diferents titulacions dels Estudis 

organitza trobades presencials amb una alta participació de tutors per a tractar diversos 

temes interessants per a la tasca que han de fer, amb la finalitat de poder fer la feina 

d’assessorament de l’estudiant d’una manera òptima. També es fan sessions 

presencials temàtiques per a treballar temes concrets de procediment o de gestió propis 
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de la titulació. Totes aquestes accions estan coordinades amb els equips de Serveis 

d’Assessorament i l’Àrea de Persones de la UOC, sobretot quan s’aborden temes que 

afecten aspectes transversals dels tutors de la UOC.  

Finalment, es vetlla per assegurar la coordinació. En aquest sentit, a la sala de tutors 

del Campus Virtual, els criteris acadèmics i les recomanacions de matrícula que 

estableix la direcció del programa es traslladen als tutors i se’ls dona suport en la seva 

tasca. 

Atenció a la diversitat funcional. En el cens de l’UNIDISCAT corresponent al curs 

2014-2015 es pot veure el nombre d’estudiants amb discapacitat matriculats el curs 

2014-2015. La UOC és la universitat catalana amb un nombre més elevat d’estudiants 

amb discapacitat (915), seguida de la Universitat de Barcelona (730) i, en tercer lloc, de 

la Universitat Autònoma de Barcelona (311).  

D’aquesta xifra, aproximadament el 25% són estudiants dels Estudis de Psicologia i 

Ciències de l’Educació (260 estudiants actius el segon semestre del curs 2016-2017), 

per la qual cosa el catàleg de serveis que s’ofereix a aquests estudiants es concreta en 

els serveis següents: un servei d’acolliment i seguiment des del moment de fer la 

matrícula, l’adaptació dels materials didàctics a les característiques personals de 

l’estudiant, l’accessibilitat de la plataforma d’aprenentatge, l’adaptació de les proves 

finals d’avaluació, etc. Als nostres estudis hi ha dues professores que formen part de 

l’equip de referents d’accessibilitat de la UOC.  

Orientació professional. Des dels Estudis s’ha col·laborat en actes amb l’equip 

d’Alumni per a l’orientació professional dels graduats, i també s’han organitzat seminaris 

vinculats al màster universitari d’Ocupació i Mercat de Treball: Intervenció i Coaching en 

l’Àmbit Laboral, com el seminari Economia social i solidària: davant de quines 

possibilitats per a l’ocupació ens trobem?, amb Joana Garcia Grezner, investigadora, 

formadora i consultora en gènere i polítiques d’igualtat 01/03/2017. 

En el grau de Psicologia, concretament, s’està treballant en un espai amb recursos 

sobre les sortides professionals dels principals camps d’aplicació de la psicologia, 

pensat perquè els tutors el posin a disposició dels estudiants que són a la recta final de 

la titulació.  

El curs anterior apuntàvem que la creació del Consell Assessor dels Estudis ens podia 

ajudar a establir mesures específiques amb relació a l’orientació professional. 

Finalment, per incompatibilitat d’alguns membres, no l’hem pogut convocar en aquest 

curs, però esperem poder-lo posar en marxa el curs vinent.  

Pel que fa als pràcticums de totes les nostres titulacions, també es focalitzen a garantir 

el desenvolupament de les competències professionalitzadores i a facilitar una bona 

orientació. Tanmateix, l’alt volum de pràcticums i la dificultat de tenir convenis amb totes 

http://www.uoc.edu/portal/_resources/CA/documents/la_universitat/accessibilitat/unidiscat-informe-cens-2014.pdf
http://www.uoc.edu/portal/_resources/CA/documents/la_universitat/accessibilitat/unidiscat-informe-cens-2014.pdf
http://www.uoc.edu/portal/ca/universitat/responsabilitat-social/accessibilitat/serveis/index.html
https://symposium.uoc.edu/8360/detail/economia-social-y-solidaria_-ante-que-posibilidades-para-el-empleo-nos-encontramos_.html
https://symposium.uoc.edu/8360/detail/economia-social-y-solidaria_-ante-que-posibilidades-para-el-empleo-nos-encontramos_.html
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les comunitats autònomes perquè els estudiants puguin fer les pràctiques en centres 

educatius públics fan que sigui un procés que requereix molta dedicació del professorat. 

 

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

les característiques de la titulació. 

 

Amb l’objectiu de garantir el desenvolupament de les competències definides a cada 

titulació dels Estudis, donem molta importància al fet de compartir criteris, metodologies 

i formats per a assegurar un bon disseny i un bon desenvolupament dels recursos 

d’aprenentatge que ens permetin assolir aquest propòsit. En aquest sentit, treballem 

amb un ampli ventall de recursos que combinen repositoris d’experiències i casos, 

vídeos amb entrevistes, guies d’estudi amb una selecció específica de llibres digitals, 

pel·lícules en línia i recursos audiovisuals creats específicament per a les diferents 

assignatures.  

Ens sembla rellevant assenyalar el conjunt de repositoris o webs transversals que s’han 

creat durant aquest curs com a eina de suport a tot un programa, més enllà d’una 

assignatura específica. Aquest canvi ens permet dissenyar activitats o projectes de 

caràcter més globalitzador i, en definitiva, amb un enfocament més competencial. Entre 

els recursos que s’han creat nous aquest curs 2016-2017 destaquem els següents: 

Repositoris:  

● Vídeos amb entrevistes a diferents professionals de l’àmbit del màster universitari de 

Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge.  

● Repositori Videoeduca per a apropar la realitat educativa als estudiants dels 

programes en l’àmbit de l’educació, a partir de clips de vídeo de durada i temàtica 

diferents.  

● Repositori de material audiovisual del Pràcticum virtual del màster d’Ocupació i 

Mercat de Treball: Intervenció i Coaching en l’Àmbit Laboral.  

● Repositori de vídeos de les experiències en el marc de l’assignatura Anàlisi i disseny 

de la intervenció educativa.  

● Recull de recursos de l’assignatura La qualitat en l’educació superior: concepte, 

dimensions, avaluació i millora, en diferents formats i amb possibilitat que l’estudiant 

dugui a terme una autoavaluació sobre l’aprofitament de cada recurs. 

 

Materials multimèdia i vídeos docents:  

● Vídeo d’entrevistes a cinc persones que tenen un rol i una perspectiva diferent 

respecte a l’avaluació dels aprenentatges, en el marc del postgrau d’Avaluació.  

● Vídeo docent de l’assignatura Animació sociocultural del grau d’Educació Social. 

● Material multiformat per a l’assignatura Trastorns del llenguatge oral, del màster 

universitari de Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge, per a treballar 

http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00230458/
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00230458/
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00252392/
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00249083/
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00248614/
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la intervenció en les dificultats evolutives del llenguatge. Màster universitari de 

Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge 

● Vídeo per a l’assignatura Tècniques avançades d’anàlisi de dades, del grau de 

Psicologia.  

● Vídeos Actitud digital i Comunicació a la xarxa per a l’assignatura Competències TIC. 

● Debats web del Cinefòrum dels Estudis, que aquest 2016-2017 ha analitzat 

pel·lícules com Yo, Daniel Blake, El taxista ful, Lion i El discurs del rei.  

● Quadrivia. Assignatura Lingüística general.  

● Cas multimèdia. Cas 1 GRAI - Escola Ítaca (assignatura Desenvolupament de les 

competències bàsiques de les àrees de coneixement). 

● Guia bàsica d’edició de vídeo en format web per a l’assignatura Competències TIC. 

 

Novelette: assignatura Psicologia de les diferències individuals, del grau de Psicologia. 

Novelette L’agent Flynn. Autor: Jordi Navarro Montes. Per mitjà d’una ficció es tracta de 

diferents conceptes que clàssicament han estat força complicats per als estudiants, atès 

que alguns tenen un grau d’abstracció elevat. 

 

Destaquem, en el màster universitari d’Educació i TIC (E-learning), la consolidació i la 

implantació de noves funcions en el MeticLAB, posat en marxa fa dos cursos. Aquest 

espai, que permet als estudiants experimentar amb aplicacions innovadores i serveis de 

l’àmbit educatiu, s’ha proposat com a prova pilot d’una de les tipologies de laboratori 

que la UOC posarà en marxa l’any vinent.  

 

Estàndard 6: Qualitat dels resultats 

dels programes formatius 

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

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

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

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

 

Titulació Valoració de l’estàndard 

Grau d’Educació Social S’assoleix 

Grau de Psicologia S’assoleix 

Màster universitari de Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge  S’assoleix 

Màster universitari d’Educació i TIC (E-learning) S’assoleix 

http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00230599/
https://www.youtube.com/watch?v=vWtJyk61RA0
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00236365/
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00236365/
http://symposium.uoc.edu/7994/detail/cineforum-estudios-de-psicologia-y-ciencias-de-la-educacion.html
http://edicio-video.tic.uoc.edu/
http://cvapp.uoc.edu/autors/MostraPDFMaterialAction.do?id=247078
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Màster universitari d’Ocupació i Mercat de Treball: Intervenció i Coaching en 
l’Àmbit Laboral 

En progrés vers l’excel•lència 

Valoració global dels Estudis S’assoleix 

 
6.1. Els resultats de l’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius 

formatius pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació 

 

El disseny de l’avaluació en cadascuna de les assignatures de totes les titulacions 

garanteix l’assoliment dels resultats d’aprenentatge esperats i establerts en relació amb 

el nivell del MECES de la titulació específica, tant per mitjà de l’avaluació contínua com 

per mitjà de les proves finals. Una prova d’això, és, per exemple, que les titulacions que 

han estat acreditades aquest any 2017, grau d’Educació Social i màster universitari de 

Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge han acreditat el nivell 

competencial sense cap problema. 

Les activitats que es dissenyen estan en revisió contínua per tal que siguin coherents 

amb l’avaluació dels aprenentatges, i s’ajusten als objectius que es volen assolir. Des 

dels Estudis, i precisament perquè disposem d’experts en disseny instruccional, posem 

molt d’èmfasi en aquest enfocament i es dediquen moments a compartir bones 

pràctiques. A més, el professorat disposa de guies i recursos específics per a 

l’elaboració de l’avaluació o activitats d’aprenentatge.  

Les comissions de titulació també són un bon mecanisme que ens permet avaluar i 

garantir, mitjançant els resultats dels TFG/TFM, que el perfil de sortida dels nostres 

estudiants es correspon amb els nivells establerts al MECES.  

 

 

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

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

previstos. 

 

La valoració d’aquests tres elements, igual que l’any passat, continua essent positiva i 

amb una clara tendència a la millora contínua. En aquest sentit, tal com ja vam preveure 

l’any passat, les noves titulacions que s’han posat en marxa han fet propostes 

metodològiques molt avançades que permeten treballar en activitats i plantejaments 

holístics molt significatius per als estudiants, a partir de casos, projectes o escenaris 

d’aprenentatge que els situen en entorns d’aprenentatge aplicats. En aquesta mateixa 

línia metodològica, tots els màsters nous han incorporat el portafolis com a eina i 

estratègia d’avaluació, amb orientacions i usos concrets adaptats a la realitat de cada 

titulació, però, en tots els casos, amb una finalitat clara: treballar el desenvolupament 

competencial dels estudiants. Hem de posar de manifest que l’eina de portafolis que la 

Universitat ha posat a la nostra disposició és una versió beta i no té totes les funcions i 

garanties desitjables, però, tot i així, ens permet induir les estratègies d’avaluació i 

d’autoavaluació que aquests programes necessiten. 

https://www.uoc.edu/opencms_portal2/opencms/CA/elearncenter/model-educatiu/recursos-professorat/list.html
https://www.uoc.edu/portal/_resources/CA/documents/elearncenter/guies-modeleducatiu/Guia_avaluacio_aprenentatge.pdf
https://www.uoc.edu/portal/_resources/CA/documents/elearncenter/guies-modeleducatiu/Guia_avaluacio_aprenentatge.pdf
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Algunes d’aquestes titulacions, com el màster universitari d’Avaluació i Gestió de la 

Qualitat en l’Educació Superior, s’ha estat desenvolupant també el portafolis amb una 

orientació professional, és a dir, com a repositori de recursos que l’estudiant podrà 

utilitzar en el seu entorn laboral. 

Cal fer esment d’una manera especial del màster universitari de Psicologia Infantil i 

Juvenil, que s’ha dissenyat amb el model PLA-NIU que promou la Universitat. Val a dir 

que el procés no ha estat mancat de dificultats, sobretot en el moment de definir-lo, ja 

que es van canviar les peticions que es feien als Estudis i també els «serveis» que 

oferia l’eLearn Center. 

Tal com ja assenyalàvem l’any passat, algunes titulacions, com ara el màster 

universitari de Formació de Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, 

Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes, van començar a fer un treball intern de 

reflexió per tal de modificar la metodologia de treball, introduint-hi el treball per 

projectes, de tal manera que ha comportat una transformació curricular important. En 

alguns casos, s’han repensat les assignatures i s’han agrupat segons l’àmbit i les 

competències que l’estudiant ha d’assolir. Tot plegat ha significat un treball intens, i no 

exempt de complexitat, de tot el professorat implicat en les assignatures i els projectes 

dels diferents programes, amb el suport d’una part del personal de gestió. Esperem que 

tot això serveixi perquè les titulacions afectades tinguin una orientació 

professionalitzadora més gran i que els estudiants arribin molt més preparats al món 

laboral.  

En el grau de Psicologia s’han posat en marxa les millores que es van treballar l’any 

passat relatives a la revisió d’activitats i la implantació de rúbriques en algunes de les 

assignatures amb més estudiants de la titulació. També es van dur a terme accions 

específiques en les assignatures de primer curs amb l’objectiu d’incrementar-ne el 

rendiment per sobre del 50%. Podem afirmar que la majoria ja estan per sobre del 65%, 

excepte Història de la psicologia (60%). 

Malgrat els esforços per a avançar en la millora de les estratègies d’avaluació, que es 

manifesten, per exemple, en la gran quantitat d’assignatures i programes dissenyats per 

projectes i amb altres metodologies que incorporen sistemes d’avaluació avançats, 

detectem dificultats manifestes per a mantenir i millorar la personalització del retorn, 

derivades, sobretot, del gran nombre d’estudiants que hi ha i de les poques eines de 

què disposem per a automatitzar, totalment o parcialment, el procés de retorn als 

estudiants (sigui del professor o dels companys). Aquest any, s’ha engegat un projecte 

transversal dels Estudis que cerca consensuar uns principis rectors de l’avaluació i del 

retorn als nostres estudis i algunes estratègies o eines i recursos per a mirar de 

promoure’l, que es posaran a disposició del professorat propi i del professorat 

col·laborador per mitjà d’un blog. 
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6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques 

de la titulació.  

 

Les taxes de rendiment són molt positives i es mantenen a prop o per sobre del 80% 

en totes les titulacions. En el grau de Psicologia, la taxa de rendiment és una mica més 

baixa (73,6%), tot i que són dades que es mantenen respecte d’altres anys i que se 

situen dins dels valors esperats. Les taxes d’èxit encara són més positives: en els graus 

se situen per sobre del 90%, i en els màsters, per sobre del 95%. 

Pel que fa a la taxa d’abandonament, el comportament és diferent entre les titulacions. 

En el cas del grau d’Educació Social cal destacar de manera positiva que s’ha pogut 

aturar la pujada de l’abandonament dels darrers cursos, que s’havia iniciat sobretot a 

partir del curs 2012-2013. No solament s’han pogut recuperar els paràmetres similars a 

aquell curs, sinó que s’ha començat a millorar la tendència. En canvi, en el cas del grau 

de Psicologia i del màster universitari de Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns del 

Llenguatge (tot i que encara no disposem d’una llarga trajectòria per a avaluar-lo), els 

valors se situen per sota del que s’esperava i caldrà fer un seguiment acurat de les 

mesures que es duran a terme o que ja s’hi estan aplicant.  

El curs vinent, podrem avaluar si les mesures d’acompanyament i seguiment dels 

estudiants dissenyades per a cadascuna de les titulacions han contribuït a millorar 

aquests índexs. En aquest sentit, els dos graus de Psicologia i d’Educació Social 

estaran implicats en un projecte de millora per a disminuir-ne l’abandonament, en 

coordinació amb l’eLearn Center de la UOC. 

Pel que fa a la taxa de graduació, en el cas dels dos graus, Educació Social i 

Psicologia, i del màster d’Educació i TIC (E-learning) es mantenen els percentatges 

com els dels darrers anys, i també en el màster de Dificultats de l’Aprenentatge i 

Trastorns del Llenguatge, que s’uneix a aquesta tendència amb més d’un 65% de taxa 

de graduació de cada cohort. En el cas del màster universitari d’Ocupació i Mercat de 

Treball: Intervenció i Coaching en l’Àmbit Laboral, encara no disposem d’una trajectòria 

suficient per a valorar-ne els resultats. 

En darrer terme, la taxa de satisfacció dels nostres estudiants també varia força entre 

les diferents titulacions. La del grau de Psicologia s’ha mantingut pràcticament igual, 

prop del 74%, tot i l’augment considerable d’estudiants que ha experimentat; i valorem 

positivament l’augment de la taxa de satisfacció del grau d’Educació Social, fins a quasi 

el 78%, i del màster universitari d’Ocupació i Mercat de Treball: Intervenció 

i Coaching en l’Àmbit Laboral, que arriba al 84%. Per contra, cal dedicar una atenció 

especial al màster universitari d’Educació i TIC (E-learning), en què la taxa de 

satisfacció baixa del 80,3% al 76,5%, i al màster universitari de Dificultats de 

l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge, en què la taxa baixa del 71,5% al 67,5%, els 

quals mostren una tendència a la baixa que cal prendre en consideració. Sobretot, el 

cas del màster universitari de Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge, 

que se situa per sota del 70% de satisfacció global, quan tota la resta de titulacions 
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estan per sobre. Caldrà analitzar a fons les mesures que ja es van preveure l’any 

passat, com s’han posat en marxa, quins resultats s’esperen obtenir i si cal fer canvis o 

preveure alguna altra mena de mesures.  

Hi ha alguns indicadors concrets que caldrà analitzar en profunditat; per exemple, 

s’observa un descens de la satisfacció amb els professors col·laboradors en les 

titulacions que han experimentat un augment sobtat d’estudiants: grau de Psicologia, 

màster universitari de Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge i màster 

universitari d’Educació i TIC (E-learning). En canvi, alguna titulació ha aconseguit 

millorar la satisfacció amb elements que no depenen tant del nombre d’estudiants, com 

ara els recursos d’aprenentatge. Aquests és el cas del grau de Psicologia. 

Tal com vam posar de manifest l’any passat, ens sembla rellevant que, a escala 

institucional, es generi una discussió a fons sobre els elements que configuren la 

qualitat d’una titulació entre l’equip docent (que treballa per garantir la qualitat dels 

programes), l’Àrea de Planificació i Qualitat (que dona suport per a informar del procés) 

i l’eLearn Center (que ha d’impulsar la implantació del model pedagògic), com a mesura 

per a implantar les propostes de millora que es presenten. Des dels Estudis promovem 

no solament projectes ad hoc per a la millora de la qualitat d’alguns elements del nostre 

model que afecten les titulacions (tal com s’ha explicat anteriorment), sinó que també 

hem encetat una discussió i un treball intern entorn de la qualitat de les nostres 

titulacions. L’objectiu és implicar tot el professorat i tot el personal de gestió i 

consensuar els elements que considerem que són clau per a la qualitat de 

l’ensenyament i l’aprenentatge que oferim des dels Estudis. Volem que la proposta que 

neixi estigui coordinada i integrada amb els sistemes de qualitat existents, però també, i 

sobretot, volem que sigui una proposta significativa, que tingui veritable sentit, per als 

docents i el personal de gestió que hi estem implicats. 

 

 

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

característiques de la titulació. 

 

En general, el perfil de l’estudiant de la UOC és diferent del de les universitats 

presencials. Segons l’enquesta de graduats 2016-2017, el 92,55% dels alumnes dels 

graus dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació han compaginat els estudis 

amb la feina, i el 97,6% dels alumnes dels màsters també treballava mentre estudiava, 

una xifra percentualment superior a la del curs anterior. El 52,32% dels graduats dels 

graus té una feina relacionada amb els estudis que s’han cursat, percentatge també 

més elevat que l’any anterior, mentre que en el cas dels màsters la xifra ja supera el 

88%, una mostra de l’adequació de l’oferta formativa d’especialització que oferim des 

dels Estudis.  

El 83,85% dels estudiants del grau que han acabat la titulació està d’acord o molt 

d’acord que la formació que s’ha rebut ha permès millorar les capacitats per a l’activitat 

professional, cosa que representa un augment de més de 10 punts respecte al curs 
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acadèmic anterior. Aquesta xifra se situa en el 74,20% en el cas dels titulats dels 

màsters dels nostres estudis, percentatge lleugerament inferior al que es va registrar el 

curs passat. Destaca, en aquest sentit, el màster universitari d’Educació i TIC (E-

learning), que registra el valor més baix en aquest aspecte. Caldrà estar atents a 

aquesta dada i veure si és conjuntural o es dibuixa una tendència que caldrà mirar de 

corregir. 

 

 

 

Valoració de les titulacions 
 
Grau de Psicologia 

La demanda d’ingrés al grau de Psicologia ha continuat creixent el darrer any, tot i que 

amb una certa modificació en el perfil dels estudiants que hi accedeixen. Estem 

entomant aquest creixement continu amb un procés de reflexió intensa i una 

reestructuració d’alguns dels processos que duem a terme (captació de col·laboradors, 

suport a l’acció tutorial, coordinació d’equips docents, etc.), però som conscients que és 

imprescindible que els pròxims semestres es pugui preveure també un augment dels 

professors, per tal de mantenir i millorar on calgui la qualitat de la docència. 

La taxa de rendiment del grau és del 74,4%; aquesta dada és similar a la de cursos 

anteriors i se situa en la mitjana de la Universitat (que és del 74,3%). La taxa d’èxit 

també continua estable (91,8% aquest curs enfront del 91,6% del curs passat). 

Quant a la satisfacció general de la titulació, està en el 73,9%, una dada gairebé 

idèntica a la del curs anterior. Anant una mica més al detall, la satisfacció amb els 

recursos d’aprenentatge és la que mostra una dada més baixa i se situa en el 68,9%, 

quan la mitjana de la Universitat queda 3,5 punts per sobre. Tot i així, en les 

assignatures que mostren satisfaccions més baixes, és necessari analitzar quines són 

les apreciacions qualitatives dels estudiants i contextualitzar-les amb altres dades (per 

exemple, podríem pensar a obtenir, també, dades de satisfacció de l’equip docent amb 

els materials?, està relacionat el format dels recursos amb la satisfacció dels 

estudiants?, entre altres qüestions que seria interessant analitzar). 

En tot cas, les propostes de millora no estan basades només en els índexs que 

s’aporten, sinó que obeeixen fonamentalment al treball de revisió que cada semestre fa 

l’equip docent de les assignatures i amb el qual volem garantir la millora contínua de la 

nostra activitat docent. 
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Grau d’Educació Social 

El procés d’acreditació del grau d’Educació Social realitzat el curs 2016-2017 ha posat 

de manifest la qualitat del programa formatiu en tots els aspectes avaluats. El disseny 

de la titulació i l’estructura del currículum compleixen els requisits i el nivell formatiu 

requerit. En aquest aspecte, sí que cal revisar i proposar modificacions del pla d’estudis, 

per tal d’actualitzar nomenclatures pròpies de la disciplina i del camp professional. 

Aquest curs passat, no obstant això, també s’han anat detectant algunes qüestions que 

convé tenir en compte per a mantenir els nivells que s’han aconseguit i millorar els que 

ho necessiten.  

El perfil d’ingrés s’està modificant. Aquest curs ha augmentat la tendència a l’alça del 

nombre d’estudiants en una franja més jove, la de 19 a 24 anys. Això tindrà influència 

en el grau d’acompanyament inicial i en l’orientació de la matrícula. Aquests índexs de 

satisfacció han augmentat lleugerament, però el perfil d’ingrés significa que hem d’estar 

atents a aquesta consideració. 

Tot i haver començat processos de canvi en els mecanismes de coordinació tutorial i 

d’equip docent, intensificant-los i sistematitzant-los, cal donar-los continuïtat i aprofitar-

los per a la introducció de temàtiques de treball vinculades tant a l’orientació dels 

estudiants com al contingut de l’acció docent. 

Hem d’anar millorant en la informació pública del grau. És un aspecte en què cal 

incorporar mecanismes d’actualització anuals per tal de complir els requisits i oferir més 

bon servei a la comunitat universitària. 

Tot i que han millorat considerablement els índexs de satisfacció de les assignatures, 

mantenim algunes assignatures (entre dues i quatre) amb índexs baixos. Caldrà 

continuar treballant en aquestes qüestions. 

Ha millorat, també, la satisfacció tant de les assignatures del pràcticum com del TFG, 

fruit de les millores que s’hi van introduir el curs passat.  

L’abandonament dels estudis es manté en una línia descendent. Tot i això, cal continuar 

atents a les dades que es recullen i anar introduint mecanismes tant de detecció com 

d’anàlisi i reajustament d’aquests processos. Es preveu incorporar el grau d’Educació 

Social en projectes pilot de reducció de l’abandonament durant el curs 2017-2018.  

Finalment, cal assenyalar la necessitat de millorar els perfils acadèmics del professorat 

col·laborador sense perdre l’accent professionalitzador, que sempre ha estat un segell 

del grau. Pel que fa a l’adequació del professorat propi, cal avançar en la necessitat 

d’incrementar les acreditacions del sistema avaluador universitari. 
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Màster universitari de Dificultats de 

l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge 

En termes generals, el funcionament de la titulació es valora de manera positiva. El curs 

passat el màster va seguir el procés d’acreditació, que va obtenir una resolució 

favorable. En aquests moments, per tant, el màster es troba en un moment de 

consolidació.  

El gran nombre de matrícules que presenta ha generat que tinguem assignatures amb 

un gran volum d’estudiants i que s’hagin incorporat molts professors col·laboradors 

nous els darrers cursos. Això ha comportat un gran esforç de coordinació entre els 

diferents agents del programa, especialment pel que fa a la selecció de col·laboradors i 

a la seva formació prèvia, i també pel que fa al seguiment i la coordinació de la seva 

tasca durant cada semestre. Actualment, el màster té un nombre de places limitades, 

cosa que ha permès poder tenir un volum d’estudiants més ajustat a les possibilitats i 

els recursos de què disposem.  

La satisfacció dels estudiants respecte del màster és optima en la majoria 

d’assignatures, encara que en cinc s’ha de millorar. El màster aplica millores en les 

assignatures de manera periòdica i a partir dels acords que es prenen a les reunions de 

seguiment de la titulació. Caldrà, ara, analitzar les causes dels índexs de satisfacció 

més baixos d’aquestes cinc assignatures amb els PRA corresponents, i quines poden 

ser les accions per a augmentar-ne la satisfacció.  

D’altra banda, havent arribat al sisè curs d’implantació, veiem que cada cop hi ha més 

estudiants interessats a fer el doctorat quan acaben el màster. A més, cada cop 

demanen més formació per a poder-se iniciar en la recerca; per això, durant el curs 

2017-2018 es demanarà poder oferir l’orientació de recerca i es treballarà en aquesta 

proposta curricular, per tal de donar resposta a la nova demanda existent. 

 

Màster universitari d’Educació i TIC (E-learning) 

El màster universitari d’Educació i TIC (E-learning) és una titulació vigent i força 

ajustada a la demanda, ja que tal, com s’ha constatat, la matrícula és creixent, l’hem 

duplicat, i cal considerar que vam començar aquesta oferta fa molts anys, del 2004 al 

2006 com a màster propi i del 2007 fins a l’actualitat com a màster universitari. Malgrat 

això, que d’entrada valorem com a positiu, atribuïm una part d’aquest augment a 

l’interès d’algunes persones a matricular-se de màsters oficials que els serveixin per a 

presentar-se a unes oposicions; i per una altra banda, també es deu a l’equiparació de 

preus, ja que ara en castellà el màster té el mateix preu que en català i, per tant, un 

preu similar al de les universitats públiques, cosa que ens fa més competitius. Arran de 

les comunicacions que adrecen a la direcció del programa els mateixos estudiants, 
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comencem a observar que algunes de les persones que es matriculen del màster no 

tenen un interès específic per la seva temàtica, sinó que ho fan motivats per la 

necessitat de tenir un títol de màster oficial en educació (a l’enquesta de graduats 

també constatem que el 24% diu que fa la titulació perquè necessita un títol oficial) i, a 

més, amb el requeriment de fer-lo en un any (oposicions), tot i que el tutor els 

desaconselli en la majoria de casos de fer-lo en aquest període de temps, perquè la 

dedicació ha de ser gran i no tenen prou temps per a dedicar-hi (treballen, tenen família, 

etc.). Aquests estudiants no acostumen a tenir l’èxit que s’esperaven (no acaben el 

màster en un any). Aquest fet sembla que pot provocar una certa insatisfacció d’aquests 

estudiants, perquè el resultat no s’ajusta a les seves expectatives. Tot i que, en aquests 

moments, en els resultats globals de satisfacció i de rendiment del programa l’impacte 

no és important, caldrà anar-ho seguint per si això es converteix en una tendència que 

acabi tenint repercussió. Aquest fet, la sobrematriculació de crèdits per part d’aquest 

col·lectiu, també afecta en el sentit que hi ha estudiants que deixen les assignatures a 

mig curs, tot i que se’ls adverteix al començament que no facin el màster en sol un any i 

se’ls proposen itineraris curriculars més realistes i d’acord amb la seva disponibilitat. 

Ens proposem analitzar les dades en profunditat, identificant quants i quins estudiants 

no han seguit l’AC, si han contestat l’enquesta i quins han estat els seus resultats per tal 

de verificar o no la tendència.  

Alhora, una part d’aquests estudiants se situa fora de l’Estat espanyol; per tant, tenim 

simultàniament un màster amb vocació internacional, bàsicament a Llatinoamèrica, i 

amb capacitat d’atraure estudiants que també volen orientar els seus estudis cap a un 

doctorat.  

Un dels temes que volem destacar, i que queda reflectit a les enquestes cada semestre, 

és el fet que sigui una titulació que ha d’estar permanentment en procés de revisió i 

actualització per la seva naturalesa lligada als avenços tecnològics. La renovació dels 

recursos d’aprenentatge, de l’aplicació de la diversitat d’activitats d’aprenentatge i 

també de les estratègies d’avaluació, com a conseqüència dels avenços tecnològics, 

s’ha de fer semestralment, perquè quan renovem unes assignatures, els recursos i les 

activitats d’una altra ja han quedat obsolets. L’estudiant d’aquest màster sempre és molt 

reivindicatiu pel que fa a aquests temes, i hem de buscar mecanismes que ens permetin 

aquesta actualització de manera més àgil, ja que no aconseguim mai renovar tots els 

recursos que ens havíem proposat. 

El MeticLAB i la Galeria de projectes continuen donant un plus al programa, i alhora es 

fa la difusió dels resultats que els estudiants d’aquest programa són capaços de produir 

amb els coneixements i les competències que treballen. Són dos elements que 

permeten tenir recursos transversals d’utilitat acadèmica i que estan permanentment 

actualitzats, de manera que supleixen algunes deficiències en l’actualització de 

recursos tan contínua que cal fer. 

Pel que fa a la docència, observem que cal renovar els professors col·laboradors de 

manera periòdica, ja que justament aquesta demanda d’estar molt al dia dels avenços 
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tecnològics fa que se’ls demani una actualització permanent i molta implicació en els 

processos d’innovació que aquest programa impulsa de manera habitual. També caldrà 

revisar la previsió de PDC en el procés de selecció per a ajustar-nos més a les 

necessitats de professorat reals per l’elevat nombre de matrícula, i dissenyar un procés 

de formació i incorporació més àgil. 

L’alt volum de pràctiques i la dificultat de tenir convenis amb totes les comunitats 

autònomes per tal que els estudiants puguin fer les pràctiques en centres educatius 

públics, ens ha creat la necessitat de replantejar les modalitats que n’oferim. Així, 

doncs, hem establert dues modalitats de pràctiques: pràctiques professionalitzadores 

semipresencials amb un conveni amb la institució on es duen a terme; i pràctiques 

professionalitzadores virtuals, en els casos en què no es puguin fer en un centre amb 

conveni, però sí que es puguin fer a partir de casos de centres reals i que proporciona 

la mateixa Universitat. 

 

 

Màster universitari d’Ocupació i Mercat de 

Treball: Intervenció i Coaching en l’Àmbit Laboral 

L’evolució de la matrícula del màster universitari d’Ocupació i Mercat de Treball: 

Intervenció i Coaching en l’Àmbit Laboral marca una tendència positiva d’augment. El 

curs 2016-2017 hem tingut 84 estudiants de nou accés, la qual cosa ha significat un 

increment considerable del nombre d’estudiants per curs, que ha passat de 49 el curs 

2015-2016 a 123 el curs 2016-2017. 

El perfil d’ingrés dels estudiants matriculats en el curs 2016-2017 del MU d’Ocupació i 

Mercat de Treball: Intervenció i Coaching en l’Àmbit Laboral respon al d’una dona, 

d’entre 21 i 30 anys, resident a Catalunya i que no ha estudiat anteriorment a la UOC. 

Respecte a l’edat, observem un augment de les matrícules d’estudiants més joves que 

en la primera edició del màster. Les titulacions de procedència que donen accés directe 

al màster són les que registren un volum més gran d’estudiants matriculats, sobretot del 

grau o de la llicenciatura de Psicologia (el 22,62% del total d’estudiants), com es 

preveia a la memòria. 

L’equip docent del MU d’Ocupació i Mercat de Treball: Intervenció i Coaching en l’Àmbit 

Laboral té un perfil acadèmic apropiat al requerit en els màsters universitaris. El 85,7% 

del professorat propi ha arribat al títol de doctorat i el 66,7% del professorat propi està 

acreditat per l’AQU o l’ANECA. El professorat propi i col·laborador acreditat com a 

doctor representa el 77,2% del professorat del màster i imparteix el 82,9% dels crèdits. 

La satisfacció dels estudiants amb l’acció docent en les assignatures del màster és alta 

(arriba al 85,4%) i la satisfacció amb els recursos d’aprenentatge també és elevada 

(86,6%). En els dos casos som la segona titulació dels màsters universitaris de la UOC 
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amb la valoració més alta, segons l’informe Indicadors de satisfacció de les titulacions 

en el curs 2016-2017. 

Un punt fort de la titulació ha estat el treball que s’ha fet durant aquest curs per a 

millorar l’acció tutorial. La satisfacció amb la tutoria ha augmentat de manera 

significativa del primer curs 2015-2016, en què hi havia una satisfacció amb la tutoria 

del 54,5%, al curs 2016-2017, en què arriba al 82,4%. 

Pel que fa al rendiment i l’èxit, la valoració és molt bona, fonamentalment perquè la 

majoria de les assignatures presenten taxes relativament altes. És més: les 

assignatures amb nivells de rendiment més baixos tenen taxes superiors al 75%. Les 

taxes d’èxit són més elevades: en totes les assignatures són superiors al 83,3%. 

Finalment, les dades de satisfacció amb la titulació se situen en el 71,4% i considerem 

que són positives. La satisfacció ha augmentat prop de 10 punts respecte al curs passat 

pel que fa al pla d’estudis (85,7%), l’orientació dels estudis (62,1%) i l’aplicabilitat (68, 

6%), aspectes que hem anat treballant al llarg del curs i que continuarem treballant. 
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5. Pla de millora 

Seguiment de les accions de millora dels cursos anteriors 

ISC del 
curs 

Acció proposada Resultat Observacions 

2014-2015 

Presència i connexió de les diferents titulacions amb el 
món professional i la societat. Objectiu: Millorar el 
coneixement, el reconeixement i la connexió amb el món 
professional per mitjà d’actes acadèmics: jornades, 
seminaris, tallers, etc. Acció proposada: crear i reunir el 
Consell Assessor dels Estudis. 

Proposta de creació del Consell amb proposta de 
membres. Pendent de fer la primera reunió. 

S’han dut a terme diversos actes acadèmics amb aquest 
propòsit, i a causa d’un problema amb la constitució del 
Consell Assessor per a integrar una visió internacional, 
es convocarà durant el 2018. 

2015-2016 
Nombre excessiu d’estudiants matriculats en el MU de 
Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge. 

S’ha aplicat la mesura i es mantindrà durant el curs que 
ve per tal de garantir la sostenibilitat de la qualitat del 
màster. 

 

2015-2015 

Abandonament. Índexs alts d’abandonament. Objectiu: 
disminuir l’abandonament. Acció proposada: Aplicar i 
valorar les mesures que s’han pres, explicades en els 
diferents IST. 

S’han valorat les mesures establertes en els diferents 
IST i es continuarà apostant per abordar aquesta qüestió 
sistemàticament en tots els programes, especialment en 
les dues titulacions amb els índexs d’abandonament més 
alts. 

Aquesta acció es continuarà treballant de manera 
intensiva durant aquest curs. 

2015-2016 Augmentar i consolidar el retorn personalitzat (feedback). 
S’ha impartit una formació específica dels PRA i dels 
docents col·laboradors i s’han fixat accions per a garantir 
un retorn personalitzat. 

Aquesta acció es continuarà treballant durant aquest 
curs. 

2015-2016 
Manca d’informació de l’equip docent col·laborador i 
manca de coherència entre les dades que ens faciliten 
des de l’Àrea de Persones i l’Oficina de Vicerectorat. 

L’accés a la informació i a les dades de l’equip docent ha 
millorat.  

 

2015-2016 
No disposem dels resultats automàtics per estudis 
d’alguns indicadors (per exemple, especialitats dels 
TFM). 

S’està treballant per a facilitar les dades als directors de 
programa. 

Algunes de les millores depenen del desenvolupament 
tecnològic, que amb el Master Plan (en tecnologia), que 
forma part del Pla estratègic de la UOC, repercutirà a 
facilitar l’accés a les dades. 
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ISC del 
curs 

Acció proposada Resultat Observacions 

2015-2016 
Discussió a fons dels elements que configuren la qualitat 
d’una titulació amb l’eLearn Center, com a motor de la 
implantació del model pedagògic 

Des dels Estudis s’està treballant en aquest tema. Estem 
pendents de com s’articula el treball dut a terme amb 
l’eLearn Center. 

 

 

 

Accions de millora del centre 

Origen 
Punt feble  
detectat 

Identificació  
de la causa 

Abast 
Objectiu que 

 es vol assolir 
Acció proposada Termini 

Indicador de 
seguiment 

Responsable 

Implica una 
modificació de la 

memòria 
verificada 

 Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

 No disposem 
dels resultats 
automàtics per 
estudis d’alguns 
indicadors (per 
exemple, 
especialitats dels 
TFM). 

Dificultat d’anàlisi 
d’algunes dades per 
programa i com a 
centre. 

Universitat Disposar de les 
dades que els 
directors de 
programa necessiten 
per a prendre 
decisions 
(ponderacions i 
correlacions entre 
dades). 

Millorar la 
conceptualització i la 
sistematització de les 
dades, de manera que 
permeti revalorar-les 
com a instrument per a 
la millora de la qualitat 
de les assignatures i 
els programes. 

2017-2018 Dades. UOC No 

 Estàndard 2: Pertinència de la informació pública 

2 Currículums de 
professorat propi 
i col·laborador no 
actualitzats ni 
complets. 

L’actualització del 
currículum és 
complexa i no s’aprofita 
la informació ja entrada 
pel professorat en 
altres plataformes 
(GIR). 

Universitat Aconseguir la 
transparència de la 
informació i la 
visibilitat del 
professorat. 

Formar part d’un grup 
de treball per a millorar 
l’actualització de les 
fitxes (el Estudis ja en 
formen part). 

2017-2019 Nombre de 
currículums 
actualitzats i 
completats. 
Currículums del 
professorat 
col·laborador al 
portal. 

UOC i Estudis No 
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Origen 
Punt feble  
detectat 

Identificació  
de la causa 

Abast 
Objectiu que 

 es vol assolir 
Acció proposada Termini 

Indicador de 
seguiment 

Responsable 

Implica una 
modificació de la 

memòria 
verificada 

 Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu 

3 El nombre de 
professorat 
col·laborador 
doctor en 
assignatures de 
TFM. 

El professorat 
col·laborador del TFM 
no és doctor en el 
100% dels casos. 

Estudis i 
Universitat 

Augmentar el nombre 
de professors 
col·laboradors 
doctors. 

Millorar el procés de 
difusió de les 
convocatòries i el 
procés de selecció dels 
candidats. 

2017-2019 80% dels 
professors 
col·laboradors 
amb el títol de 
doctor. 

PRA, DP, MP i 
Estudis 

No 

 Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius 

3 Nombre de 
convenis amb 
centres de 
pràctiques fora 
de Catalunya. 

Tenim estudiants de 
fora de Catalunya que 
ens demanen centres 
propers a les seves 
localitats d’origen. 

Universitat 
i Estudis 

Ampliar l’oferta de 
centres de pràctiques 
situats fora de 
Catalunya. 

Signar convenis amb 
centres de pràctiques 
situats fora de 
Catalunya. 

2017-2019 Nombre 
d’ofertes de 
places de 
pràctiques fora 
de Catalunya. 

Comissions de 
pràctiques de 
les titulacions, 
MP, DP, DE i 
Universitat  

No 

1 Retorn: millorar-
lo i sistematitzar-
lo. 

Influència del retorn en 
l’aprenentatge. 

Estudis Augmentar la qualitat 
del retorn i estendre’l 
al conjunt de les 
assignatures de les 
diferents titulacions. 

1. Formar l’equip 
docent en retorn 
personalitzat. 

2. Ampliar i 
sistematitzar el procés 
de retorn a les 
assignatures. 

2017-2018 Percentatge de 
retorns 
formatius. 

DP i 

DE 

 

No 

1 Presència i 
connexió de les 
titulacions amb el 
món professional 
i la societat. 

Necessitat de millorar 
el coneixement, el 
reconeixement i la 
connexió amb el món 
professional.  

Estudis Convocar la reunió 
del Consell Assessor 
dels Estudis. 

Elegir els membres del 
Consell i fer la primera 
reunió. 

2017-2018 Celebració de la 
reunió. 

Estudis No 
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Origen 
Punt feble  
detectat 

Identificació  
de la causa 

Abast 
Objectiu que 

 es vol assolir 
Acció proposada Termini 

Indicador de 
seguiment 

Responsable 

Implica una 
modificació de la 

memòria 
verificada 

1 Poca coordinació 
entre l’eLearn 
Center, l’Àrea de 
Planificació i 
Qualitat i els 
Estudis per a 
compartir els 
criteris de qualitat 
docent. 

Coordinació entre 
l’Àrea de Planificació i 
Qualitat, l’eLearn 
Center i els Estudis. 

Universitat Compartir què 
entenem per qualitat i 
definir un marc de 
treball conjunt. 

Discussió a fons dels 
elements que 
configuren la qualitat 
d’una titulació amb 
l’eLearn Center, com a 
agent facilitador de la 
implantació del model 
pedagògic, i l’Àrea de 
Planificació i Qualitat. 

2017-2019 Definició d’un 
marc de treball. 

Universitat No 

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

 

Accions de millora del grau de Psicologia 

Origen 
Punt feble  
detectat 

Identificació de 
la causa 

Abast 
Objectiu que es vol 

assolir 
Acció proposada Termini 

Indicador de 
seguiment 

Responsable 

Implica una 
modificació 

de la memòria 
verificada 

3 Dificultats en la gestió 
de la informació i en la 
comunicació amb els 
tutors. 

Insuficiència de la 
sala de tutoria 
actual. 

Programa Disposar d’un nou 
espai de comunicació 
amb els tutors, més 
àgil i funcional. 

Contactar amb l’eLearn 
Center. Dissenyar un nou 
espai partint de les nostres 
necessitats i verificar-lo. 
Posar-lo en marxa amb els 
tutors. 

2017-2018 Satisfacció dels 
tutors, del DP i de 
la TGA amb el nou 
espai. 

DP, TGA i 
eLearn Center 

No 

3 Manca d’informació 
sobre les sortides 
professionals. 

Ens falten 
recursos sobre 
aquest aspecte a 
les aules de 
tutoria. 

Programa Recopilar, valorar i 
posar a disposició dels 
estudiants recursos 
sobre els quatre 
àmbits professionals 
més habituals en 
psicologia. 

Tenir un PRA i dos tutors 
amb aquest encàrrec 
específic. 

En curs Disposar a les 
aules de tutoria 
d’un mínim de 
quatre recursos 
(un per àmbit). 

DP, PRA i 
tutors 

No 

3 Introducció a les 
ciències socials: 
satisfacció global per 

Dificultats amb el 
material didàctic. 

Assignatura Millorar la satisfacció 
global. 

1) Mantenir el material 
didàctic, però fent una 
selecció de les lectures més 

2017-2018 Dades de 
satisfacció del 
curs vinent. 

PRA No 
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Origen 
Punt feble  
detectat 

Identificació de 
la causa 

Abast 
Objectiu que es vol 

assolir 
Acció proposada Termini 

Indicador de 
seguiment 

Responsable 

Implica una 
modificació 

de la memòria 
verificada 

sota del 50%. 
 

rellevants. 2) Introduir 
lectures de fonts primàries. 
3) Fer una introducció al 
material didàctic dintre del 
pla docent de l’assignatura. 
4) Millorar l’adequació entre 
les PAC i la PS. 

3 Farmacologia i 
endocrinologia del 
comportament: 
satisfacció global per 
sota del 50%. 

Dificultats amb els 
recursos 
d’aprenentatge i 
molta càrrega de 
treball. 

Assignatura Millorar la satisfacció 
global. 

1) Substituir la part del 
material didàctic amb més 
dificultats de comprensió. 2) 
Fer una versió imprimible del 
material bàsic de 
l’assignatura. 3) Dissenyar 
activitats no avaluables per a 
treballar d’una manera més 
guiada. 4) Fer un examen 
final de 6 preguntes, de les 
quals l’estudiant tria les 5 
que ha de respondre. 5) 
Revisar la càrrega de treball. 

2017-2018 Dades de 
satisfacció del 
curs vinent. 

PRA No 

3 Teràpia psicoanalítica: 
satisfacció global per 
sota del 50%. 

Dificultats amb el 
material didàctic. 

Assignatura Millorar la satisfacció 
global. 

Revisar alguns apartats del 
material didàctic per a 
contextualitzar-los millor. 

2017-2018 Dades de 
satisfacció del 
curs vinent. 

PRA No 

3 Construcció 
d’instruments per a la 
investigació: 
satisfacció global per 
sota del 50%. 

Increment 
substancial del 
nombre 
d’estudiants. 

Assignatura Millorar la satisfacció 
global. 

1) Millorar la informació 
sobre els objectius i les 
dinàmiques de l’assignatura 
per tal d’ajustar les 
expectatives dels estudiants. 
2) Millorar la informació del 
pla docent sobre la relació 
entre la l’elecció de la tècnica 
d’investigació i els recursos 
docents per a treballar-la. 

2017-2018 Dades de 
satisfacció del 
curs vinent. 

PRA No 

3 Assignatures amb 
satisfacció docent per 
sota del 50%. 

Pot ser diferent en 
cada assignatura. 

Assignatura Millora de la satisfacció 
amb el docent. 

Fer un encàrrec específic al 
PRA de cada assignatura per 
a fer un seguiment més 
estret de l’acció docent, amb 

2017-2018 Dades de 
satisfacció del 
curs vinent. 

PRA No 
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Origen 
Punt feble  
detectat 

Identificació de 
la causa 

Abast 
Objectiu que es vol 

assolir 
Acció proposada Termini 

Indicador de 
seguiment 

Responsable 

Implica una 
modificació 

de la memòria 
verificada 

indicacions als consultors 
implicats o amb canvi de 
consultor si és necessari. 

3 Disminució 
progressiva de la 
satisfacció del 
Pràcticum i del TFG. 

Estan pendents 
d’analitzar. 

Assignatura Saber quines són les 
causes de la 
disminució de la 
satisfacció amb 
aquestes dues 
assignatures i 
dissenyar accions de 
millora. 

 

 

1) Fer una anàlisi de les 
avaluacions qualitatives dels 
estudiants. 2) Treballar amb 
els professors responsables 
en la detecció de les causes 
de la disminució. 3) 
Dissenyar un quadre 
d’accions de millora per la 
Pràcticum i un altre per al 
TFG. 

2017-2018 Informació 
aportada en l’IST 
del 2017-2018. 

DP i PRA No 

3 Dificultats per a 
accedir a 
col•laboradors docents 
amb els perfils adients 
per a algunes 
assignatures 

Difusió general de 
la convocatòria 
(no específica per 
a la titulació) i en 
mitjans de 
comunicació 
generalistes 

Programa Increment en el 
nombre de sol•licituds 
rebudes i en la seva 
idoneïtat 

Identificació de centres, 
institucions i organismes 
adients als quals enviar una 
informació específica sobre 
la convocatòria de 
psicologia. 

En curs Nombre de 
sol•licituds 
rebudes,  
d’entrevistes 
realitzades i de 
candidats 

DP, PRA, Àrea 
de Persones 

No 

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

 

  

Accions de millora del grau d’Educació Social 

 

Origen 
Punt feble  
detectat 

Identificació de la 
causa 

Abast 
Objectiu que es vol 

assolir 
Acció proposada Termini 

Indicador de 
seguiment 

Responsable 

Implica una 
modificació de 

la memòria 
verificada 

3 Nomenclatures 
d’algunes assignatures. 

Nomenclatures 
desfasades o poc 
adequades a 
l’actualitat del camp 

Programa Mantenir nomenclatures 
de les assignatures 
adequades a l’actualitat 
de la disciplina i el camp 

Revisar, proposar i 
assignar noves 
nomenclatures. 

2017-2018 Redacció de la 
proposta i 
acceptació dels 
canvis 

DP Sí 
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Origen 
Punt feble  
detectat 

Identificació de la 
causa 

Abast 
Objectiu que es vol 

assolir 
Acció proposada Termini 

Indicador de 
seguiment 

Responsable 

Implica una 
modificació de 

la memòria 
verificada 

professional. professional. proposats. 

3 El volum actual dels 
crèdits del TFG no 
permet aprofundir més 
en els temes.  

L’assignatura està 
situada en un únic 
semestre i posa de 
manifest una manca 
de temps per a la 
realització del TFG. 

Assignatura 
de TFG. 

Permetre a l’estudiant 
disposar de més temps 
per al TFG, per a poder-
lo planificar i poder-hi 
aprofundir. 

Estudiar la possibilitat de 
dividir l’assignatura 
actual de TFG en dues. 

2017-2018 Proposta de 
contingut de 
TFG I i TFG II. 

DP i 
coordinador 
de TFG 
 

Sí 

2 Informació pública del 
grau deficient. 

Manca d’informació 
actualitzada de tot el 
professorat propi i 
col·laborador. 

Programa Actualitzar tota la 
informació pública tant 
en català com en 
castellà. 

Revisar la informació 
actual. Dissenyar 
mecanismes anuals i 
semestrals per a 
l’actualització quotidiana 
de la informació. 

2017-2018 Informació 
actualitzada al 
Campus. 

DP i TGA No 

3 Índex de satisfacció de 
l’assignatura Mediació i 
resolució de conflictes 
per sota del 50%. 

Adequació dels 
continguts amb un 
enfocament més 
socioeducatiu cap al 
camp professional. 

Assignatura Millorar els índexs de 
satisfacció. 

Revisar el contingut i 
explorar la possibilitat 
d’incloure nous 
materials. 

2017-2018 Índex de 
satisfacció de 
l’assignatura. 

PRA No 

3 Índex de satisfacció de 
l’assignatura Ètica 
aplicada a l’educació 
social per sota del 50%. 

Un nivell alt 
d’estudiants suspesos. 

Assignatura Millorar els índexs de 
satisfacció. 

Revisar els criteris 
d’avaluació. 

2017-2018 Índex de 
satisfacció de 
l’assignatura. 

PRA No 

1 Nivells baixos 
d’expressió oral i 
escrita. 

Desconeixem les 
causes de manera 
objectiva. 

Programa Millorar l’expressió oral i 
escrita dels estudiants. 

Incloure activitats 
específiques en 
assignatures de primers 
semestres. 

2017-2018 Resultats 
acadèmics de 
les assignatures 
en les quals 
s’incorporin 
activitats de 
millora de la 
comprensió oral i 
escrita. 

DP No 

3 Els criteris d’avaluació 
mínims no els hem 
revisat des de fa tres 

Consultes contínues 
dels professors 
col·laboradors entorn 

Programa Consensuar criteris 
mínims d’avaluació per a 
l’avaluació contínua i 

Fer reunions de 
coordinació amb tots els 
professors 

2017-2018 Informe de 
criteris mínims 
d’avaluació per a 

DP No 
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Origen 
Punt feble  
detectat 

Identificació de la 
causa 

Abast 
Objectiu que es vol 

assolir 
Acció proposada Termini 

Indicador de 
seguiment 

Responsable 

Implica una 
modificació de 

la memòria 
verificada 

cursos. de conjuntures 
particulars. 

l’avaluació final. col·laboradors. Elaborar 
un informe final sobre 
aquest tema. 

tot el professorat 
propi i 
col·laborador. 

2 Allunyament del perfil de 
professorat propi 
respecte de les àrees 
temàtiques del grau. 

Ampli nombre de 
matèries i assignatures 
que són coordinades 
per cada professor del 
grau. 

Programa Apropar les àrees 
temàtiques al perfil de 
cada professor. 

Revisar les assignacions 
d’assignatures a cada 
professor. Contractació 
d’un nou professor. 

2017-2018 Compensació de 
càrregues 
docents i 
especialitzacions 
acadèmiques del 
professorat. 

DP No 

1 No s’acaben d’identificar 
les causes de 
l’abandonament dels 
estudiants. 

Manca d’informació 
sobre les causes. 

Estudis Identificar causes de 
l’abandonament. 

Formar part del programa 
pilot ESPRIA per a la 
identificació de les causes 
de l’abandonament. 

2017-2018 Relació de causes 
detectades i 
proposta 
d’accions de 
millora. 

DP i PRA 
d’assignatures 
de primers 
semestres 

No 

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

 

Accions de millora del màster universitari de Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge 

Origen 
Punt feble  
detectat 

Identificació de la 
causa 

Abast 
Objectiu que es vol 

assolir 
Acció proposada Termini 

Indicador de 
seguiment 

Responsable 

Implica una 
modificació de 

la memòria 
verificada 

2 Hi accedeix un volum 
important d’estudiants 
sense una titulació 
recomanada. 

No hi ha un 
sistema estructurat 
d’admissió dels 
estudiants. 

Programa Establir un 
procediment 
d’admissió dels 
estudiants. 

Prioritzar que es 
matriculin estudiants 
amb titulacions 
recomanades 

2017-2018 100% d’estudiants que 
accedeixen al màster 
amb titulacions 
recomanades, sempre 
que hi hagi més 
demanda que places. 

DP, MP i TGA No 

2 No tots els professors 
tenen vinculat i 
actualitzat el 

L’actualització de 
la fitxa és 
complexa 

Programa Disposar de tots els 
currículums 
actualitzats i 

Demanar l’actualització 
dels currículums als 
PRA als quals els 

2017-2018 100% dels currículums 
actualitzats i vinculats. 

PRA i TGA No 
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Origen 
Punt feble  
detectat 

Identificació de la 
causa 

Abast 
Objectiu que es vol 

assolir 
Acció proposada Termini 

Indicador de 
seguiment 

Responsable 

Implica una 
modificació de 

la memòria 
verificada 

currículum al portal del 
màster. 

tecnològicament. vinculats al portal del 
màster. 

manca i que la TGA els 
vinculi. 

2 Percentatge millorable 
de les respostes en les 
enquestes de 
satisfacció dels 
estudiants.  

Poques respostes 
en les enquestes 
de satisfacció dels 
estudiants. 

Programa Millorar el nombre de 
respostes. 

Enviar missatges 
electrònics des de la 
bústia del programa i 
des de la tutoria. 

2017-2018 Augmentar el 
percentatge de 
respostes. 

DP No 

2 Revisió, a la llum de la 
normativa existent, del 
procediment de 
presentació i defensa 
del TFM, que pot no 
ser síncron entre el 
tribunal i l’estudiant.  

Manca d’anàlisi de 
la possibilitat de 
fer defenses 
síncrones del 
TFM. 

Assignatura 
de TFM 

Millorar el 
procediment de 
presentació i 
defensa del TFM. 

Analitzar les possibles 
millores amb l’equip de 
PRA.  

2017-2018 Millora del procediment 
de presentació i defensa 
del TFM. 

PRA i DP No 

3 Augment del nombre 
de professors 
col·laboradors doctors 
del màster.  

El nombre de 
professors 
col·laboradors del 
TFM no és el 
100%. 

Assignatura 
de TFM 

Augmentar el 
nombre de 
professors 
col·laboradors 
doctors. 

Millorar el procés de 
difusió de les 
convocatòries i el procés 
de selecció dels 
candidats. 

2017-2018 80% dels professors 
col·laboradors amb el 
títol de doctor. 

PRA, DP i MP No 

3 Manca de formació en 
recerca en el màster. 

No hi ha cap 
assignatura de 
recerca al pla 
d’estudis. 

Programa Millorar la formació 
en recerca. 

Demanar un Modifica 
per a incloure dues 
assignatures optatives 
de recerca i un 
Pràcticum de recerca. 

2017-2018 Presentació d’un 
Modifica per a poder 
oferir l’orientació de 
recerca. 

DP Sí 

1 Satisfacció baixa amb 
l’assignatura Trastorns 
del llenguatge oral. 

Mancances en els 
coneixements 
previs i causes 
que caldrà 
analitzar. 

Assignatura Millorar la satisfacció 
d’aquesta 
assignatura. 

Millorar la satisfacció 
d’aquesta assignatura. 

2017-2018 Aconseguir que la 
satisfacció sigui superior 
al 60% en totes les 
assignatures del màster. 

PRA i DP No 

1 Satisfacció baixa amb 
l’assignatura 
Adquisició i avaluació 
del llenguatge. 

Mancances en els 
coneixements 
previs i causes 
que caldrà 

Assignatura Millorar la satisfacció 
d’aquesta 
assignatura. 

Millorar la informació 
sobre coneixements de 
llengua i altres millores 
després de l’anàlisi de 

2017-2018 Aconseguir que la 
satisfacció sigui superior 
al 60% en totes les 
assignatures del màster. 

PRA i DP No 
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Origen 
Punt feble  
detectat 

Identificació de la 
causa 

Abast 
Objectiu que es vol 

assolir 
Acció proposada Termini 

Indicador de 
seguiment 

Responsable 

Implica una 
modificació de 

la memòria 
verificada 

analitzar. les causes. 

1 Satisfacció baixa amb 
l’assignatura 
Fonaments 
neurocognitius de 
l’aprenentatge i del 
llenguatge. 

Causes que caldrà 
analitzar. 

Assignatura Millorar la satisfacció 
d’aquesta 
assignatura. 

Fer diverses millores 
després de l’anàlisi de 
les causes. 

2017-2018 Aconseguir que la 
satisfacció sigui superior 
al 60% en totes les 
assignatures del màster. 

PRA i DP No 

1 Nivell alt 
d’abandonament. 

Causes que caldrà 
analitzar. 

Programa Disminuir 
l’abandonament. 

Enviar missatges als 
estudiants que no es 
matriculen d’un 
semestre. 

2017-2018 Consecució de la 
reducció de 
l’abandonament. 

DP No 

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

 

Accions de millora del màster universitari d’Educació i TIC (E-learning) 

 

Origen 
Punt feble  
detectat 

Identificació de la 
causa 

Abast 
Objectiu que es 

vol assolir 
Acció proposada Termini 

Indicador de 
seguiment 

Responsable 

Implica una 
modificació de 

la memòria 
verificada 

3 Volums molt grans 
d’estudiants de 
pràctiques i dificultat 
per a tenir convenis 
amb algunes 
comunitats 
autònomes. 

Matrícula alta i negativa 
de les comunitats 
autònomes a signar 
convenis amb la UOC, 
perquè consideren que 
és una universitat que 
no és del seu territori. 

Programa Disposar d’una 
llarga oferta de 
centres amb 
conveni i oferir 
altres modalitats 
de pràctiques. 
   
  
 
 

Buscar centres amb els 
quals puguem signar un 
conveni per a poder oferir 
una llarga llista de centres 
en totes les comunitats que 
mantenen la negativa de 
signar el conveni, i posar 
numerus clausus de 
matrícula. 

2017-2018 Que el 100% dels 
estudiants puguin fer 
les Pràctiques i canviar 
la denominació de 
l’assignatura de 
Pràctiques externes a 
Pràctiques 
professionalitzadores, 
ja que és una 
assignatura optativa. 

PRA de TFM No 

3 Satisfacció baixa 
amb el TFM. 
 

Gran volum 
d’estudiants i massa 
estudiants per PDC. 

Assignatura Augmentar la 
satisfacció. 
 

Millorar la informació, els 
canals i els procediments. 

2017-2018 Augment de la 
satisfacció com a 
mínim del 15%. 

PRA No 
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Origen 
Punt feble  
detectat 

Identificació de la 
causa 

Abast 
Objectiu que es 

vol assolir 
Acció proposada Termini 

Indicador de 
seguiment 

Responsable 

Implica una 
modificació de 

la memòria 
verificada 

3 Satisfacció baixa 
amb les pràctiques. 

Problema de no 
signatura de convenis 
per part de moltes 
comunitats autònomes. 

Assignatura Augmentar la 
satisfacció. 

Millorar la informació, els 
canals i els procediments, 
però també que quedin 
clares les modalitats a què 
poden optar. 

2017-2018 Augment de la 
satisfacció com a 
mínim del 15%. 

PRA i DP No 

3 No sabem 
exactament quina 
professió tenen els 
nostres estudiants, 
perquè només se’ls 
pregunten els 
estudis que tenen i 
per al programa és 
important saber a 
què es dediquen. 

No se’ls pregunta la 
professió a l’hora de 
matricular-se. 
 

Programa Conèixer millor el 
seu perfil 
professional. 
 

Fer que des de la matrícula 
es pregunti la seva 
professió. 

2017-2018 Coneixement del perfil 
professional dels 
estudiants. 

DP No 

3 La versió en català 
dels currículums del 
professorat no és 
igual que la versió 
en castellà i caldria 
unificar-les, sobretot 
en l’apartat de 
l’equip docent. 

Hi hagut canvis al portal 
i s’ha perdut informació 
que ja teníem editada. 
 

Programa 
 

Tenir la informació 
del professorat del 
programa 
completa. 

Editar i revisar la versió en 
castellà dels currículums del 
professorat que hi ha al 
portal. 

2017-2018 Portal complet amb 
tota la informació del 
professorat. 

DP i TGA No 

3 Necessitat de crear 
mecanismes de 
formació àgil per a 
nous PDC. 

Necessitat d’incorporar 
molts professors 
col·laboradors nous 
sense experiència de 
treballar amb la UOC i 
manca de temps per a 
formar-los.  

Programa Fer una formació 
àgil dels nous 
PDC. 

Crear tutorials i material 
d’autoformació per a PDC. 

2017-2018 Millora de la 
satisfacció amb els 
PDC. 
 

DP i PRA No 

3 Volum de matrícula 
alt. 
 
 

No s’apliquen numerus 
clausus. Hi ha interès 
per les oposicions i per 
obtenir un títol oficial. 
Per a mantenir la 
qualitat del programa 

Programa Limitar el nombre 
de matrícula nova. 
 

Limitar el nombre 
d’estudiants nous a un 
màxim de 700 o menys per 
semestre. 

2017-2018 Posar numerus 
clausus. 

DP No 
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Origen 
Punt feble  
detectat 

Identificació de la 
causa 

Abast 
Objectiu que es 

vol assolir 
Acció proposada Termini 

Indicador de 
seguiment 

Responsable 

Implica una 
modificació de 

la memòria 
verificada 

creiem que limitar el 
nombre d’estudiants 
ens permet oferir una 
atenció més 
personalitzada. 

3 Valoració baixa dels 
recursos 
d’aprenentatge en 
algunes 
assignatures 
(sobretot de recerca, 
alguna de disseny i 
alguna de direcció). 

El professorat està 
sobrecarregat de feina i 
no tenim un procés àgil 
d’actualització dels 
recursos. 

Assignatura Augmentar la 
satisfacció. 
 

Revisar el 30% dels 
recursos d’aprenentatge 
(prioritzant les assignatures 
amb una satisfacció més 
baixa). 

2018-2019 Augment del 15% de 
la satisfacció amb els 
recursos 
d’aprenentatge 

PRA dels 
itineraris de 
recerca, 
disseny i 
direcció 

No 

3 Satisfacció baixa 
amb les 
assignatures de 
recerca. 
 

És on es concentra més 
la satisfacció baixa amb 
les assignatures, per 
sota del 50% en alguns 
casos. 

Assignatura Augmentar la 
satisfacció. 

Acabar d’executar la revisió i 
la implantació dels canvis de 
l’itinerari que ja es va iniciar 
el semestre anterior. 

2018-2019 Augment de la 
satisfacció com a 
mínim del 20%. 

PRA No 

3 50% de doctors en 
els PDC. 

Se seleccionen més 
experts professionals 
sense doctorat que no 
pas doctors, perquè es 
prioritza l’experiència 
professional. 

Programa Augment del perfil 
de PDC doctor. 

Seleccionar més PDC que 
tinguin experiència 
professional i siguin doctors 
al mateix temps. 

2017-2018 Augmentar el 10% els 
PDC doctors. 

PRA No 

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

 

   

Accions de millora del màster universitari d’Ocupació i Mercat de Treball: Intervenció i Coaching en l’Àmbit Laboral 

 

Origen 
Punt feble  
detectat 

Identificació de la 
causa 

Abast 
Objectiu que es vol 

assolir 
Acció proposada Termini Indicador de seguiment Responsable 

Implica una 
modificació de 

la memòria 
verificada 

3 No disposem de la 
informació actualitzada del 

No s’ha registrat el 
professorat 

Programa Informar públicament de 
tot l’equip docent. 

Recollir la informació 
del currículum 

2017-2018 Informació completa i 
actualitzada de tot l’equip 

Programa i 
TGA 

No 
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Origen 
Punt feble  
detectat 

Identificació de la 
causa 

Abast 
Objectiu que es vol 

assolir 
Acció proposada Termini Indicador de seguiment Responsable 

Implica una 
modificació de 

la memòria 
verificada 

currículum del professorat 
col·laborador. 

col·laborador ni se 
n’ha informat. 

actualitzat de tot el 
professorat. 

del màster al Campus, a 
Secretaria i en els fullets 
informatius. 

3 Satisfacció baixa amb 
diversos indicadors del 
TFM. 

Poc temps 
disponible per a fer 
el TFM. 

Programa Incrementar la satisfacció 
amb el TFM. 

Recollir les propostes 
de treball i assignar els 
tutors abans de 
començar el semestre. 

2017-2018 Augment de la 
satisfacció amb el TFM. 

PRA de TFM No 

3 Satisfacció baixa amb el 
sistema d’avaluació del 
TFM. 

Es demana més 
informació sobre la 
defensa del TFM. 

Programa Augmentar la satisfacció 
amb el sistema 
d’avaluació i reduir la 
demanda d’informació 
sobre la defensa del 
TFM. 
 

Reforçar la informació 
sobre la defensa del 
TFM: revisar la guia del 
TFM i el pla docent i 
valorar si cal elaborar 
un document ad hoc per 
a explicar la defensa. 

2017-2018 Increment de la 
satisfacció amb el 
sistema d’avaluació del 
TFM i reducció dels 
dubtes dels estudiants 
sobre la defensa. 

PRA de TFM No 

1 Necessitem convenis amb 
centres de pràctiques 
situats fora de Catalunya. 

Tenim estudiants 
de fora de 
Catalunya que ens 
demanen centres 
propers a les seves 
localitats d’origen. 

Programa Ampliar l’oferta de 
centres de pràctiques 
situats fora de Catalunya. 

Signar convenis amb 
centres de pràctiques 
situats fora de 
Catalunya. 

2017-2018 Nombre d’ofertes de 
places de pràctiques fora 
de Catalunya. 

Comissió de 
Pràcticum 

No 

1 Necessitem oferir places 
de pràctiques als 
estudiants de fora de 
Catalunya. 

Tenim estudiants 
de fora de 
Catalunya que ens 
demanen altres 
opcions per a fer 
les pràctiques. 

Programa Desplegar un Pràcticum 
no presencial. 
 

Fer un seguiment 
especial del Pràcticum 
no presencial. 
 

2017-2018 Augment del nombre de 
places de pràctiques no 
presencials. 

PRA de 
Pràcticum i 
DP 
 

No 

1 Hi ha algunes assignatures 
del programa que no 
segueixen alguna de les 
pautes i directrius respecte 
a l’ús de les dues llengües 
a l’aula. 

Dificultats per a 
seguir les pautes 
de docència en 
més d’una llengua. 

Programa Aconseguir que totes les 
assignatures del 
programa segueixin les 
mateixes pautes i 
directrius en les aules pel 
que fa a l’ús de les dues 
llengües a l’aula. 
 

Fer el seguiment i 
l’anàlisi del 
desenvolupament de 
les aules amb la 
docència en dos 
idiomes. 
 

2017-2018 En l’informe de 
seguiment de les aules 
amb docència en més 
d’una llengua consta que 
totes les assignatures del 
màster segueixen totes 
les pautes. 

DP i PRA No 

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

La recerca als Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació 

La recerca als Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació s’articula per mitjà dels grups de recerca CareNet, EdOnline, Edul@b, 

eTIC, GenTIC, GRECIL, LES i PSINET, entorn de tres eixos temàtics: educació i TIC; psicologia, salut i qualitat de vida; i acció social, 

comunitat i innovació. A partir d’aquestes àrees de coneixement es defineixen àmbits relacionats amb col·lectius específics (infància, 

joventut, gent gran, gènere, discapacitat, pacients i professionals de la salut i de l’educació) i contextos en els quals s’emmarca la 

recerca (comunitats, treball i organitzacions, participació i xarxes, gestió i polítiques, escoles, famílies i ciutat). En la confluència de tots 

aquests col·lectius i contextos es defineixen àmbits molt diversos i interdisciplinaris, susceptibles de ser abordats des de múltiples 

perspectives d’anàlisi.  

Aquesta pluralitat es reflecteix no solament en els resultats de frontera fruit de l’activitat d’R+I, sinó també en l’agrupació i adscripció 

dels investigadors, atès que en una bona part d’ells duen a terme la recerca en grups vinculats a altres estudis, centres i universitats. 

 

● Educació i TIC 

○ Acompanyament i suport a l’aprenentatge (retorn), concretament en processos d’escriptura 

○ Formació del professorat en metodologies que integren l’ús de la tecnologia 

○ Estudi de les competències del docent i l’aprenent en contextos amb suport de tecnologia 

○ Open Education and Emergent Learning Scenarios 

○ Teacher Professional Development in the Digital Era 

○ Transforming Educational Institutions through ICT and Online Education: Leadership, Management and Quality 

 

● Psicologia, salut i qualitat de vida 

○ Conciliació de la vida familiar i laboral 

○ Nous models laborals (caracteritzats per la flexibilitat i la precarietat laboral) i projectes de vida dels i les treballadores 

○ The gender digital divide (ICT use, access and abilities) 

○ The development of gender roles and stereotypes about ICT and STEM occupations during childhood and adolescence 

○ Main barriers to women’s career trajectories and top positions in ICT and STEM 

http://transfer.rdi.uoc.edu/es/grupo/care-and-preparedness-network-society
https://edon.wordpress.com/
http://edulab.uoc.edu/
http://transfer.rdi.uoc.edu/ca/node/42133
http://gender-ict.net/
https://grecil.wordpress.com/
http://transfer.rdi.uoc.edu/ca/grup/laboratori-deducacio-social
http://psinet.uoc.edu/
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○ Anàlisi de la comprensió lingüística en nens d’educació infantil i primària amb dificultats del llenguatge mitjançant el 

registre de moviments oculars 

○ Aprenentatge implícit (statistical learning) en nens amb Trastorns Específic del Llenguatge (TEL) 

○ Trastorns de l’espectre autista, bilingüisme i tecnologia 

○ Intervencions TIC per a millorar la salut i la qualitat de vida de diferents col·lectius: persones amb dolor crònic, 

adolescents i gent gran 

○ Xarxes socials i malalties cròniques i minoritàries 

○ Salut laboral 

 

● Acció social, comunitat i innovació 

○ Estudis sobre diversitat funcional 

○ Pensament pedagògic i social 

○ Estudis corporals i pràctiques socioeducatives 

○ Care technologies for ageing and independent living 

○ Communities and networks of care 

○ Technologies for preparedness 

 

El personal investigador dels Estudis també està integrat en els grups de recerca TEKING, OPEN EVIDENCE i EHEALTH LAB, adscrits 

als Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, als de Dret i Ciència Política i als de Ciències de la Salut. D’altra banda, vint 

investigadors porten a terme la seva activitat de recerca sense adscripció o bé com a part de grups d’altres universitats, com ara SINTE-

UAB, GRINTIE-UB, EMA-UB, ESBRINA-UB i JOVENTIC-URV.  

http://teking.uoc.edu/
http://transfer.rdi.uoc.edu/ca/grup/applied-social-science-and-behavioral-economics
http://transfer.rdi.uoc.edu/ca/grup/laboratori-desalut
http://transfer.rdi.uoc.edu/ca/researchers/not-associated/38
https://www.sinte.me/
https://www.sinte.me/
http://www.psyed.edu.es/grintie/index.php?idioma=ES&tipo=GRINTIE&a=a1&ifr=l_presentacion&dd=estudiantes&f1=m_86948606_6.jpg&f2=m_00762975_1.jpg&f3=m_04541731_4.jpg&f4=m_37728599_7.jpg
http://www.psyed.edu.es/grintie/index.php?idioma=ES&tipo=GRINTIE&a=a1&ifr=l_presentacion&dd=estudiantes&f1=m_86948606_6.jpg&f2=m_00762975_1.jpg&f3=m_04541731_4.jpg&f4=m_37728599_7.jpg
https://webgrec.ub.edu/cgi-bin/3DADREC/crfitgrup.cgi?FONT=3&IDI=CAT&PID=36745&IDNC=200910201802280&PAR=ENMATEAP
https://webgrec.ub.edu/cgi-bin/3DADREC/crfitgrup.cgi?FONT=3&IDI=CAT&PID=36745&IDNC=200910201802280&PAR=ENMATEAP
http://esbrina.eu/
http://esbrina.eu/
http://joventic.uoc.edu/


Informe de seguiment dels Estudis de Psicologia i Ciències de 

l’Educació 

 15/12/2017  pàg. 49/54 

         
 

7. Taules annexes 

Taula 1. Evolució d'estudiants per curs acadèmic dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació (estàndard 1.3) 

Programa 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Grau d’Educació Social  779 1270 1700 1730 1868 1972 2206 2548 

Grau de Psicologia 1773 3212 4134 4903 5035 5412 5619 6218 6856 

Màster universitari de Dificultats de l’Aprenentatge  
i Trastorns del Llenguatge  

    162 543 958 1953 2551 

Màster universitari d’Educació i TIC      380 485 437 235 101 

Màster universitari d’Educació i TIC (E-learning) 2015        312 1011 

Màster universitari d’Ocupació i Mercat de Treball: 
Intervenció i Coaching en l’Àmbit Laboral 

       49 123 

Màster universitari de Psicologia, Salut i Qualitat de Vida     36 43 37 13 6 

Màster d’Educació i TIC (E-learning)  495 663 739 689 293 57 5   

 2268 4654 6143 7292 7636 8408 9028 10986 13196 
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Taula 2. Evolució d'estudiants de nou accés dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació (estàndard 1.3) 

Programa 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Grau d’Educació Social  778 783 760 504 504 511 624 813 

Grau de Psicologia 1773 2047 1876 1901 1488 1410 1456 1919 2264 

Màster universitari de Dificultats de l’Aprenentatge i 

Trastorns del Llenguatge  
    162 404 553 1336 1390 

Màster universitari d’Educació i TIC      379 214 164 5 3 

Màster universitari d’Educació i TIC (E-learning) 2015        312 772 

Màster universitari d’Ocupació i Mercat de Treball: 
Intervenció i Coaching en l’Àmbit Laboral 

       49 84 

Màster universitari de Psicologia, Salut i Qualitat de Vida     36 19 10   

Màster d’Educació i TIC (E-learning)  270 361 314 224      

 2043 3186 2973 2885 2569 2551 2694 4245 5326 

 

 

  



Informe de seguiment dels Estudis de Psicologia i Ciències de 

l’Educació 

 15/12/2017  pàg. 51/54 

         
 

Taula 3. Graduats dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació (estàndard 6.3) 

Programa 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Grau d’Educació Social     10 35 102 134 134 

Grau de Psicologia   1 11 49 143 183 260 267 

Màster universitari de Dificultats de l’Aprenentatge i 

Trastorns del Llenguatge  
    5 57 196 541 719 

Màster universitari d’Educació i TIC      42 138 144 108 60 

Màster universitari d’Educació i TIC (E-learning) 2015        13 174 

Màster universitari d’Ocupació i Mercat de Treball: 
Intervenció i Coaching en l’Àmbit Laboral 

       2 12 

Màster universitari de Psicologia, Salut i Qualitat de Vida       12 6 6 

Màster d’Educació i TIC (E-learning)  83 96 153 194 172 48 3   

 83 96 154 205 278 421 640 1064 1372 
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Taula 4. Comparativa Graus. Curs 2016-2017 (estàndard 6.2 - estàndard 6.3 - estàndard 4.2 - estàndard 5.2) 

Programa 
Taxa de 

rendiment 
Taxa d'èxit 

Satisfacció 
Global 

Satisfacció 
Consultor 

Satisfacció 
Recursos 

Satisfacció 
Avaluació 

Respostes 
Valoració 

Global 

Estudiants 
curs 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades 
UVic/UCC-UOC 80.2% 94.3% 87.2% 87.4% 84.4% 86.9% 741 433 

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

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

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

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

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

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

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

Programa 
Taxa de 

rendiment 
Taxa d'èxit 

Satisfacció 
Global 

Satisfacció 
Consultor 

Satisfacció 
Recursos 

Satisfacció 
Avaluació 

Respostes 
Valoració 

Global 

Estudiants 
curs 

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

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

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

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

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

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

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

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

Màster U. de Dir. Organitzacions Economia del 
Coneixement 

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

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

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

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

Màster U. de Comunicació Corporativa, Protocol i 
Esdeveniments 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rendiment 
Taxa d'èxit 

Satisfacció 
Global 

Satisfacció 
Consultor 

Satisfacció 
Recursos 

Satisfacció 
Avaluació 

Respostes 
Valoració 

Global 

Estudiants 
curs 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

 

 


