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1. Dades identificadores  
Titulacions oficials dels Estudis: 

Denominació Codi 
RUCT ECTS Curs 

d’implantació Modificació Acreditació Direcció  
del programa 

Grau d’Educació Social 2500597 240 2009-2010 2016  En procés 
Segundo 
Moyano 
Mangas 

Grau de Psicologia 2500106 240 2008-2009 2015  2016 Ana Gálvez 
Mozo 

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

4313844 60 2013-2014   En procés 
Llorenç 
Andreu 
Barrachina 

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

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

Màster universitari de 
Psicologia, Salut i 
Qualitat de Vida  

4312432 60 2012-2013  En extinció  
Manuel 
Armayones 
Ruiz 

Màster universitari 
d’Ocupació i Mercat  
de Treball 

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

http://www.uoc.edu/opencms_portal2/opencms/_resources/CA/documents/la_universitat/estudis_arees/psicologia-educacio/CA_-_Autoinforme_Psicologia_i_Cixncies_de_lxEducacix_2016_exposicix_pxblica.pdf
http://www.uoc.edu/portal/ca/qualitat/documentacio/160518_AF_Grau_en_Psicologia.pdf
http://www.uoc.edu/opencms_portal2/opencms/_resources/CA/documents/la_universitat/estudis_arees/psicologia-educacio/CA_-_Autoinforme_Psicologia_i_Cixncies_de_lxEducacix_2016_exposicix_pxblica.pdf
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2. Elaboració de l’informe  
En l’elaboració de l’informe, han participat la directora dels Estudis, el subdirector de 
Docència dels Estudis i la tècnica de Suport a la Direcció dels Estudis, comptant amb 
l’opinió dels directors de programa de les titulacions dels Estudis, dels mànagers de 
programa i dels professors responsables. També s’ha comptat amb l’opinió d’un grup 
d’interès format per un consultor, un estudiant i un graduat. El procés d’elaboració de 
l’informe de seguiment de centre (ISC) ha seguit el diagrama de flux següent, l’últim pas 
del qual ha estat la validació i l’aprovació per part del Consell de Direcció: 

 

Per a l’elaboració dels informes de seguiment de les titulacions (IST) en primer lloc es fa 
una recollida de dades i resultats de les titulacions per mitjà de l’aplicació de dades que 
hi ha establerta (DAU) i que ens facilita l’operatiu de Planificació i Qualitat. 

La Comissió de Titulació elabora una primera reflexió i una valoració global dels 
resultats de la titulació, i una proposta de millora de tots els punts febles que s’han 
detectat. Es redacta l’informe de seguiment amb el suport d’una experta en qualitat de 
l’operatiu de Planificació i Qualitat. Els documents resultants es comparteixen amb tot el 
professorat de cada titulació. 
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3. 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. 

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.  

A nivell de grau 

Les dades de matrícula del grau de Psicologia i del grau d’Educació Social segueixen 
l’evolució prevista. Pel que fa al perfil, les vies d’ingrés són les esperades, tot i que ens 
sembla rellevant assenyalar en el cas del grau d’Educació Social l’estabilització dels 
estudiants provinents dels cicles formatius de grau superior (CFGS) i l’augment 
d’estudiants titulats i estudiants amb estudis universitaris inacabats.  

En el cas d’aquests estudiants provinents dels CFGS s’havia detectat un nivell baix de 
competències orals i escrites, i estem treballant en una proposta de seminari previ a l’inici 
del grau per al curs vinent, que permeti el desenvolupament d’aquestes competències. 

A nivell de màster 

En general les dades de matrícula i el perfil d’ingrés dels estudiants als màster dels 
Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació és adequat, tot i que cal fer esment a les 
dades de matrícula del màster de Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns del 
Llenguatge. Aquest màster ha experimentat un augment de matrícula exponencial en 
els darrers cursos acadèmics, passant de 162 estudiants el curs 2012-2013 a 1.336 
estudiants de nou accés el curs 2015-2016. Aquesta evolució de la matrícula demostra 
clarament que la temàtica del màster és de gran rellevància per a la societat i que el 
programa cobreix una necessitat formativa sobre l’atenció educativa dels infants amb 
dificultats de l’aprenentatge i trastorns del llenguatge per als graduats de les titulacions 
recomanades. Aquest creixement s’ha pogut absorbir gràcies a l’excel·lent treball de 
l’equip docent i de gestió del màster i de les propostes de millora contínua que s’han 
anat dissenyant, però, com comentarem més endavant, considerem que també ha 
afectat alguns aspectes de la qualitat, per als quals ja estem aplicant mesures.  

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

Els mecanismes de coordinació docent s’articulen per mitjà de la Comissió de Titulació, 
de reunions de tots els professors responsables d’assignatura de grau o de màster, de 
reunions d’un equip executiu dels professors amb més càrrega docent, de 
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coordinacions dels equips docents de cadascuna de les assignatures i de coordinacions 
de tutoria mitjançant la Sala de tutors, en què participen aquests docents més el 
professorat i el personal de gestió.  

Un altre instrument que incideix en la qualitat docent dels programes són les reunions 
d’Estudis, que es fan mensualment i en què participa tot el professorat propi i l’equip de 
gestió. La reunió d’Estudis està estructurada en una part general d’informacions i un 
tema monogràfic que es pot treballar com a seminari, taller, etc., i que es vehicula per 
mitjà de les comissions: aspectes d’innovació com el treball per mitjà de vídeos, els 
recursos d’aprenentatge, l’avaluació dels aprenentatges, les eines de personalització, la 
recerca, etc. 

La coordinació entre el professor responsable d’assignatura i els professors 
col·laboradors es manté de manera virtual o presencial al llarg de tot el semestre 
acadèmic. Al començament i al final de cada un hi ha reunions presencials de 
coordinació, organització i planificació de tots els elements vinculats a l’assignatura, i 
valoració i avaluació, que es valoren com a molt positives. Al llarg del semestre també 
hi ha trobades virtuals per a avaluar aspectes concrets i, si escau, reconduir allò que 
calgui. Els coordinadors de tutors, amb el suport de la direcció de cada programa, tenen 
la funció de vetllar perquè les tasques de tutoria s’incorporin en el funcionament docent 
d’una manera més constant i que no quedin relegades tan sols a les qüestions 
d’orientació acadèmica. Per tal d’articular i de gestionar millor tota la informació 
respecte de les funcions i les tasques dels tutors, des del 2012 es disposa d’un Pla 
d’Acció Tutorial que es renova anualment (veure punt 5.1). 

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. 

2.1. La institució publica informació veraç, completa, actualitzada i accessible 
sobre les característiques de la titulació i el seu desenvolupament operatiu. 

Destaca l’impuls que s’ha fet aquest curs en l’estratègia de difusió del coneixement dels 
Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació, amb la posada en marxa d’un canal 
de Twitter (527 seguidors en els tres primers mesos, amb 144.000 impressions), 
un blog (1.400 usuaris en el primer trimestre) i un butlletí mensual per mitjà del qual es 
fa arribar informació institucional, docent i acadèmica als estudiants, professors 
col·laboradors, professorat propi i equip de gestió (11.000 destinataris). Actualment es 
treballa en el redisseny i l’actualització del web dels Estudis per a poder donar més 
visibilitat a la recerca que s’hi porta a terme.  

El professorat propi participa amb assiduïtat en aquesta estratègia, col·laborant amb 
continguts en el blog i mitjançant la Guia d’experts, que aplega la informació sobre els 

https://twitter.com/UOCpsicoedu
https://twitter.com/UOCpsicoedu
http://epce.blogs.uoc.edu/ca/
http://epce.blogs.uoc.edu/ca/
http://us12.campaign-archive1.com/?u=5e1bc821d5f53ccde6e305c70&id=cddbab0b32
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
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perfils d’expertesa dels acadèmics de la UOC i que es posa a l’abast de tots els mitjans 
de comunicació. El 2015, els professors del Estudis de Psicologia i Ciències de 
l’Educació van aparèixer en 68 informacions als mitjans, amb una audiència de 29 
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. En l’espai Qualitat de les titulacions es poden consultar els documents 
vinculats al cicle de vida de cada titulació: informació del Registre d’Universitats, 
Centres i Títols (RUCT), la memòria verificada (amb els darrers canvis incorporats), els 
informes de seguiment, les modificacions que s’han aprovat, el resultat del procés 
d’acreditació 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 tant de la titulació com de les assignatures que formen el pla d’estudis. 

A banda de les dades publicades en els espais web ja esmentats, l’accés a la 
informació sobre el funcionament de les titulacions es comparteix amb els representants 
dels estudiants dins de la Comissió d’Estudis, que es reuneix de manera semestral.  

2.3. La institució publica el sistema de garantia interna de qualitat en el qual 
s’emmarca la titulació. 

La Universitat publica i difon la seva política de qualitat en el portal, des de l’espai 
Qualitat. El Manual del sistema de garantia interna de qualitat (MSGIQ), aprovat el 17 
de juny de 2009 pel Consell de Govern de la Universitat, està editat i publicat en català, 
castellà i anglès i se’n fa la difusió corresponent, tant per mitjà del portal web, com 
mitjançant l’espai de comunicació interna IntraUOC de la Universitat.  

Estàndard 3: Eficàcia del sistema de 
garantia interna de la qualitat de la titulació 

La institució disposa d’un sistema de garantia interna de qualitat formalment 
establert i implantat que assegura, d’una manera eficient, la qualitat i la millora 
contínua de la titulació. 

3.1. L’SGIQ implantat 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. 
Durant el curs 2015-2016 les comissions (vegeu la imatge) han continuat treballant de 
manera permanent en diversos aspectes estratègics per als Estudis com ara la 

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/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/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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internacionalització dels programes, l’impuls de la recerca, la implantació d’accions 
innovadores en tots els seus programes, i el plantejament de noves propostes i 
fórmules de portafolis de les titulacions que s’ajustin a les necessitats socials.   

 

La visibilitat al món professional, la reducció de l’abandonament i la difusió del 
coneixement han estat els eixos de treball dels grups d’objectius. D’altra banda, els 
Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació disposen dels grups de bones pràctiques 
(tutoria, TFM/TFG, Pràcticum) que permeten compartir experiències excel·lents i 
coneixement sobre com s’han de resoldre punts clau o conflictius de l’activitat d’aquests 
processos comuns a totes les titulacions dels Estudis. La participació en el projecte 
PAC Plagi sobre la detecció del plagi a internet —un aspecte fonamental en el nostre 
context— completa els mecanismes de millora, en els quals participa tot el professorat i 
tot l’equip de gestió dels Estudis. 

En les reunions mensuals d’Estudis s’aborden temes estretament relacionats amb la 
qualitat de l’acció docent: objectius dels programes, innovació docent, compartició de 
bones pràctiques entre assignatures, mecanismes d’avaluació, etc., per tal de treure 
encara més partit d’aquest intercanvi de coneixement i informació. Com ja hem indicat, 
en aquest nou curs acadèmic les reunions s’han enfocat cap a un format monogràfic, 
abordant de manera més profunda aspectes d’interès del professorat i tot l’equip dels 
Estudis, com l’avaluació dels aprenentatges i del retorn (feedback), el disseny i 
avaluació per competències, etc. 

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 de preparació de les noves 
propostes formatives. Malgrat aquesta valoració, però, ens sembla clau millorar alguns 
aspectes importants, com ara els terminis de lliurament de les dades de cada titulació, 
per tal que els directors de programa les puguin analitzar amb prou temps per a definir 
canvis o propostes de millora, i una coordinació més ajustada entre el treball de l’àrea, 
l’eLearn Center i el mateix centre o estudis. 

Tots aquests mecanismes reverteixen tant en el procés de disseny de noves titulacions 
com en el procés de recollida d’informació per tal de dissenyar propostes de millora dels 
resultats d’aprenentatge de les diferents titulacions que ja tenim. En aquest sentit, el 
curs 2015-2016 els Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació han tingut l’avaluació 
positiva de l’AQU, que ha acreditat el grau de Psicologia, i s’ha posat èmfasi en el 
disseny de quatre nous màsters universitaris que es posaran en marxa el curs 2016-
2017. 
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3.2. L’SGIQ implantat 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 per mitjà de 
diferents fonts d’informació. Els resultats acadèmics i de satisfacció es poden consultar 
per mitjà del DAU, que recull de manera centralitzada totes aquests resultats. Les 
dades es poden comparar amb els semestres anteriors i es pot veure l’evolució dels 
resultats amb diferents taules i gràfics. Les dades es presenten agregades per 
programa, per assignatures i per aules. Detectem que de vegades no disposem dels 
resultats automàtics per Estudis d’alguns indicadors, la qual cosa dificulta l’anàlisi com a 
centre. Seria idònia, també, una millora en la conceptualització i la sistematització de les 
dades, que permeti posar-les en valor com a instrument per a la millora de la qualitat de 
les assignatures i els programes.  

A més, mitjançant el registre d’avaluació contínua (RAC), el professorat i el personal de 
gestió vinculat a l’activitat docent poden consultar els resultats dels estudiants en les 
proves d’avaluació contínua i veure l’evolució d’una assignatura durant el període 
docent. Aquesta informació permet fer accions durant el semestre per a reforçar i 
millorar el rendiment dels estudiants. A través d’aquest registre, el professorat també 
pot donar un retorn (feedback) a l’estudiant, tot i que calen més mesures i eines per a 
millorar la personalització del retorn. 

D’altra banda, la Universitat disposa de mecanismes, eines i personal amb la missió de 
recollir la satisfacció dels diferents grups d’interès, tal com estableix l’MSGIQ en el 
procés Anàlisi i utilització dels resultats de satisfacció (P28_D6_RES_satisfac_v.1). 
S’elaboren diferents informes per a cadascuna de les enquestes i 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. El valor d’aquests informes de 
satisfacció és que permeten detectar possibles mancances o espais que cal millorar 
dels diferents elements vinculats amb l’acció docent de les assignatures (recursos 
d’aprenentatge, professor col·laborador, sistema d’avaluació). 

3.3. L’SGIQ implantat es revisa periòdicament i genera un pla de millora que 
s’utilitza per a millorar-lo de manera contínua. 

Amb l’acabament dels primers processos d’acreditació, finalment es despleguen tots els 
processos implicats en el Marc de verificació, seguiment, modificació i acreditació de les 
titulacions (MVSMA). En completar el cercle del disseny, desplegament, avaluació i 
millora de les titulacions, s’ha pogut disposar d’una visió global de l’MVSMA que ha 
permès dur a terme la revisió i actualització del Manual del sistema de garantia interna 
de qualitat (MSGIQ). En el curs 2016-2017 s’acabarà l’actualització de l’MSGIQ, que 
serà aprovat pel Consell de Direcció. 
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Estàndard 4: Adequació de l’equip docent  
al programa formatiu 

El professorat que imparteix docència en les titulacions del centre és suficient i 
adequat, d’acord amb les característiques de les titulacions i el nombre 
d’estudiants. 

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

Els Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació tenen un total de 43 professors 
propis, el 93% dels quals ha assolit el grau de doctor. Del total del professorat doctor, el 
90% està acreditat per una agència d’avaluació externa.  

Pel que fa al personal docent col·laborador, en els Estudis hi intervenen un total de 527 
professors col·laboradors responsables de l’atenció docent de les assignatures, un 44% 
dels quals té el grau de doctor. També hi intervenen un total de 106 tutors, gairebé la 
meitat dels quals té estudis de màster o postgrau. En aquest sentit es treballa per a 
augmentar aquests percentatges en el cas dels professors col·laboradors en els 
màsters universitaris dels Estudis.  

Experiència docent 

L’experiència docent mitjana del professorat propi és d’onze anys. El 56% del 
professorat té més de deu anys d’experiència docent universitària, el 32% té més de 
cinc anys d’experiència i l’11% té menys de cinc anys d’experiència. La qualitat de 
l’activitat docent com a professor es pot mesurar també amb el nombre de trams 
docents que té el professorat. El 42% del professorat té almenys dos trams de docència 
amb una avaluació positiva i el 35% en té un. Un altre aspecte clau és l’experiència i la 
participació de l’equip docent en projectes d’innovació i la vinculació a l’eLearn Center 
com a motor del canvi i de la implantació del model pedagògic. Un exemple d’això és 
que una part de l’equip dels Estudis ha dissenyat i ha desenvolupat la formació en 
ensenyament-aprenentatge en entorns virtuals per al nou professorat que s’incorpora a 
la Universitat. 

El 41,50% del professorat col·laborador és professor en altres universitats. La selecció 
del professorat docent col·laborador té com a objecte garantir que aquest professorat 
disposa de l’experiència docent i professional que es requereix per a portar a terme 
l’atenció, el seguiment i l’avaluació ajustada del procés d’aprenentatge dels estudiants. 
La selecció del professorat col·laborador que intervé en les assignatures de treball final i 
pràctiques està vinculada directament a l’experiència acadèmica o professional i al seu 
camp d’especialització.  
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Experiència de recerca 

Pel que fa a l’experiència investigadora, el professorat propi dels Estudis participa 
activament en la recerca i està involucrat en diferents grups de recerca, amb 
finançament extern i intern. L’experiència de recerca del professorat propi es pot 
mesurar en nombre de trams de recerca, així com en l’activitat de recerca que es duu a 
terme. En conjunt, la meitat del professorat té almenys un o més trams de recerca amb 
una avaluació positiva. 

La recerca dels Estudis està articulada entorn de quatre eixos generals: educació, 
processos psicològics bàsics, salut i qualitat de vida i TIC. A partir d’aquests eixos es 
defineixen àmbits relacionats amb col·lectius específics (infància, joventut, gent gran, 
gènere, discapacitat, pacients, professionals de la salut i de l’educació) i amb contextos 
en els quals s’emmarca la recerca (comunitats, treball i organitzacions, participació i 
xarxes, gestió i polítiques, escoles, famílies, ciutat). En la confluència es defineixen 
àmbits molt diversos i interdisciplinaris, susceptibles de ser abordats des de múltiples 
perspectives d’anàlisi.   

Aquesta pluralitat es reflecteix, també, en l’agrupació i l’adscripció dels investigadors, 
atès que, en bona part, duen a terme la recerca en grups vinculats a altres estudis, 
altres centres i altres universitats. Destaquen set grups de recerca en l’àmbit de les 
ciències de la salut i les ciències socials, dels quals tres són grups consolidats i la resta 
són reconeguts com a emergents per l’AGAUR (hi participen tant l’equip propi com el 
col·laborador). En concret, el professorat dels Estudis de Psicologia i Ciències de la 
Informació porta a terme la recerca en grups adscrits als mateixos Estudis 
(CGTIC, EdOnline, Edulab, GRECIL, LES i PSiNET), en grups adscrits a l’IN3 
(CareNET, GENTIC i TURBA), en grups adscrits als Estudis d’Informàtica, Multimèdia i 
Telecomunicació (LAIKA i TEKING) i en grups adscrits a altres universitats catalanes 
(SINTE-UAB, GRINTIE-UB, EMA-UB, ESBRINA-UB i JOVENTIC-URV). Considerem 
que això és una mostra que els investigadors dels Estudis estan molt ben connectats i 
tenen una gran capacitat per a col·laborar en xarxes científiques diverses, tant dins com 
fora de la UOC. 

El conjunt d’aquest professorat ha publicat en els darrers cinc anys més de 200 articles 
en revistes indexades, que apareixen a les bases de dades especialitzades de prestigi 
reconegut, i ha publicat cent sis capítols i llibres en editorials especialitzades, com ISI, 
Scopus, ERIH Plus, Latindex i Carhus Plus (categories A-C). Pel que fa a la capacitat 
formativa del professorat, es posa de manifest que en conjunt s’han llegit dinou tesis 
entre els anys 2010 i 2016, i actualment se’n dirigeixen quaranta-set. 

En aquest sentit, com a propostes de millora es planteja, a partir de la Comissió de 
Recerca dels Estudis, en el marc del Pla estratègic 2020, afavorir l’emergència de línies 
de recerca innovadores i de frontera (no consolidades); incrementar la productivitat, la 
visibilitat i l’impacte de l’activitat científica d’acord amb els criteris de qualitat específics 
de cada àmbit disciplinari; millorar la taxa d’èxit en convocatòries competitives de 
projectes de recerca; captar talent i mobilitat, especialment en convocatòries europees; 
incrementar la dedicació a la recerca dels Estudis mitjançant finançament extern, noves 
contractacions per a recerca o captació de talent extern (postdocs), i afavorir la 
producció de coneixement obert i la seva difusió social. 

http://www.uoc.edu/portal/ca/recerca-innovacio/projectes-publicacions/index.html
http://transfer.rdi.uoc.edu/ca/grup/conciliacio-genere-i-tic
https://edon.wordpress.com/
http://edulab.uoc.edu/ca/
http://transfer.rdi.uoc.edu/ca/grup/grup-de-recerca-en-cognicio-i-llenguatge
http://transfer.rdi.uoc.edu/ca/grup/laboratori-deducacio-social
http://transfer.rdi.uoc.edu/ca/grup/psicologia-salut-i-xarxa
https://www.uoc.edu/portal/en/in3/recerca/grups/care_and_preparedness_in
http://transfer.rdi.uoc.edu/ca/grup/relacions-entre-el-genere-i-les-tic-la-societat-del-coneixement
https://www.uoc.edu/portal/ca/in3/recerca/grups/urban_transformation_and
http://transfer.rdi.uoc.edu/es/grupo/learning-analytics-innovation-and-knowledge-aplication-higher-education
http://teking.uoc.edu/
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
https://webgrec.ub.edu/cgi-bin/3DADREC/crfitgrup.cgi?FONT=3&IDI=CAT&PID=36745&IDNC=200910201802280&PAR=ENMATEAP
http://esbrina.eu/
http://joventic.uoc.edu/
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Experiència professional 

Un dels punts forts de les titulacions que formen part dels Estudis de Psicologia i 
Ciències de l’Educació és l’articulació entre acadèmia i praxi. Aquesta articulació 
s’aconsegueix amb el treball conjunt del professorat propi que té un perfil acadèmic 
(encara que molts d’ells tenen, a més a més, experiència professional) amb els tutors i 
professors col·laboradors que tenen una dedicació professional externa en una 
institució acadèmica o investigadora (universitat o centre de recerca) o en una empresa 
o institució directament relacionada amb l’assignatura per a la qual se’ls contracta. És 
per això que són o bé professionals amb un perfil molt especialitzat que aporten els 
seus amplis i profunds coneixements en assignatures de naturalesa teòrica, o bé 
professionals de dilatada experiència professional que aporten una visió molt 
contextualitzada i pràctica en assignatures amb una naturalesa aplicada. Aquesta 
expertesa també contribueix a una orientació acadèmica i professionalitzadora dels 
nostres estudiants més bona. 

Ens calen, però, més mecanismes per a tenir una informació més sistematitzada de les 
dades de l’equip del professorat col·laborador. 

4.2. El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per a 
desenvolupar les seves funcions i atendre els estudiants. 

Com ja s’ha indicat prèviament, els Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació tenen 
un total de 43 professors propis, 527 professors col·laboradors responsables de 
l’atenció docent de les assignatures i 106 tutors (vegeu l’apartat 4.1.). 

En general, la satisfacció dels estudiants amb l’acció docent se situa per sobre del 78% 
el curs 2015-2016. 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, que és del 77,15%, una taxa 
d’èxit del 93% i una satisfacció global del 73%. En el cas dels màsters, la taxa de 
rendiment supera el 90%, la d’èxit frega el 99% i la de satisfacció global supera el 81%.  

Tanmateix, la dedicació del professorat dels Estudis és molt elevada i això fa que en 
alguns àmbits específics, com en el cas del màster de Dificultats de l’Aprenentatge i 
Trastorns del Llenguatge, no es pugui garantir un retorn personalitzat, tal com es voldria 
per a garantir el seguiment dels estudiants, o no es pugui portar a terme la recerca que 
s’espera. Aquesta limitació s’ha cobert amb la incorporació d’un professor a temps 
complet durant aquest curs i amb un pla de captació de talent de la Universitat, que 
garanteix la incorporació de dos especialistes en els dos propers anys (2017 i 2018).  

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

En l’àmbit dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació, i per tal de millorar la 
qualitat de l’activitat docent, s’organitzen diverses activitats formatives per a tot l’equip 
docent (tant el propi com l’equip de professorat col·laborador) amb l’objectiu de garantir, 
principalment, 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: 
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• Seminaris formatius, el feedback personalitzat en entorns virtuals d’ensenyament i 
aprenentatge (octubre 2015). Formació específica adreçada a professorat propi i 
col·laborador per tal de saber com es fa un retorn personalitzat, compartir 
experiències i programar accions específiques per dissenyar i donar retorn formatiu i 
personalitzat (feedback) en totes les assignatures. 30 professors col·laboradors 
inscrits. 

• Debats d’Educació. Quatre debats amb experts internacionals: Boris Cyrulnik (18 
febrer 2016), Ross Flatt (18 abril 2016). Charles Leadbeater (14 setembre 2016) 
i Kristen Swanson (6 octubre 2016). Quatre seminaris en línia (webinars) amb 
experts nacionals, organitzats juntament amb la Fundació Jaume Bofill: De 
l’experiència a la reflexió: com millorar la pràctica docent? (20 octubre 2015), Com 
dissenyar pràctiques educatives basades en la neuroeducació? (11 novembre 2015), 
L’aprenentatge cooperatiu: estratègies que funcionen (17 març 2016) i Resiliència, 
caràcter, perseverança i competències socioemocionals: com s’aprèn, s’ensenya i 
s’avalua? (15 setembre 2016). Aquest tipus d’activitats permet que professors i 
col·laboradors puguin trobar-se i debatre sobre una temàtica específica, amb 
professionals o acadèmics de referència mundial. 

• Cafès d’innovació dels Estudis. Periòdicament tenen lloc diferents 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. Aquest 2016 s’han portat a terme Ja ets a Twitter? Presencia 
professional i els seus usos a l’aula i El Drive se’t continua resistint? Dubtes i trucs 
per a usuaris intrèpids. 

Alguns dels seminaris o de les jornades d’innovació que s’han dut a terme de manera 
esporàdica: 

• Nou format d’aula (gener 2016). Seminari en què es presentava l’experiència de 
diversos professors amb relació als avantatges del nou format d’aula impulsat per la 
UOC, que permet més flexibilitat en el disseny i més autonomia docent. Aquesta 
mateixa formació es va realitzar també amb tot l’equip de col·laboradors. 

A més, cada titulació ha organitzat, i organitza, accions formatives específiques per al 
seu equip col·laborador de manera contínua, com ara la Jornada d’Educació Social, 
dedicada aquest any al tema On és la promesa educativa en educació social?, i 
els Col·loquis d’Educació Social, que aborden temes d’actualitat des de l’òptica de la 
professió de l’educador social, com, per exemple,  «L’oportunitat de l’educació social en 
els centres penitenciaris» (25 de febrer) i «Sexualidad y diversidad funcional: La 
(des)educación de los cuerpos» (11 abril). 

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. En cada seminari, que té lloc en les 
diferents seus o punts de la UOC, un ponent presenta un cas d’un infant amb una 
dificultat d’aprenentatge o trastorn del llenguatge, i una metodologia o un material per 
intervenir-hi. Al llarg del curs 2015-2016 se n’han organitzat sis: Bilingualism and 
language impairment: theoretical and clinical issues (28 d’octubre de 2015), L’alumnat 
amb altes capacitats (25 de novembre de 2015), Estimulació cognitiva en síndrome de 
Down (15 de desembre de 2015), TDAH (28 d’abril de 2016), Intervenció en 
discapacitat motriu (28 d’abril de 2016), Apps per a persones amb trastorns de 

http://www.debats.cat/ca
https://youtu.be/nQmiJcSbB2Y
https://www.youtube.com/watch?v=babiUnEY1u0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XAjTa2srcWI
https://youtu.be/ptTIreUDZ-A
http://symposium.uoc.edu/event_detail/4920/detail/v-jornada-dand39;educacio-social.html
http://symposium.uoc.edu/event_detail/4920/detail/v-jornada-dand39;educacio-social.html
http://symposium.uoc.edu/event_detail/4197.html
http://symposium.uoc.edu/event_detail/4197.html
http://symposium.uoc.edu/event_detail/3277/detail/cicle-seuminaris.html
http://symposium.uoc.edu/event_detail/3277/detail/cicle-seuminaris.html
http://symposium.uoc.edu/event_detail/3277/detail/cicle-seuminaris.html
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l’espectre de l’autisme (25 d’abril de 2016). Els seminaris s’enregistren en vídeo i es fan 
servir com a material en algunes assignatures. 

El curs 2015-2016 dos projectes dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació van 
ser seleccionats en les convocatòries APLICA i PETRA: Un termòmetre emocional per a 
la docència i Patrons de ludificació per al codisseny d’activitats d’aprenentatge (CO-
LUDIFICA). 

El desembre de 2015 la UOC va organitzar la Jornada Institucional de Docents, 
adreçada al professorat permanent i el personal docent col·laborador en actiu, en la 
qual participen un miler de persones. En aquesta edició hi van assistir 163 professors 
col·laboradors i tutors dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació. El professorat 
propi dels Estudis també hi va tenir un paper destacat, impartint el taller Ajudem els 
estudiants a aprendre millor: quatre eines per a elaborar el feedback, en què van 
assistir un centenar de col·laboradors docents.  

A banda d’aquestes accions, el professorat dels Estudis participa activament en 
seminaris i congressos de la seva especialitat que li permeten estar constantment 
actualitzant els seus coneixements i compartir la seva recerca. Des dels Estudis també 
es dona suport econòmic per a participar en aquest tipus d’actes que reverteixen en la 
millora dels programes en els quals s’està implicat. 

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 dels alumnes. 

5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament el procés 
d’aprenentatge i els d’orientació professional faciliten la incorporació al mercat 
laboral. 

A continuació es presenten diferents mesures que s’han dissenyat per a assegurar el 
millor suport al procés d’aprenentatge i orientació professional als estudiants de la UOC. 

Pla d’acció tutorial 

Tal com apareix en els informes de seguiment i a l’enquesta de final de curs 2015-2016, 
el nivell de satisfacció amb la tutoria se situa prop del 70% en global a les titulacions 
dels Estudis. Diverses titulacions han proposat accions de millora per poder augmentar 
aquest percentatge (vegeu el quadre de propostes de millora), com en el cas del màster 
universitari de Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge i del màster 
universitari d’Ocupació i Mercat de Treball: Intervenció i Coaching en l’Àmbit Laboral.  

En el cas del grau de Psicologia, es disposa d’un Pla de tutoria específic que consisteix 
en un repositori de la informació clau i dels processos necessaris pels tutors, per tal de 

https://www.youtube.com/watch?v=iiXZAvoZmYw
https://www.youtube.com/watch?v=iiXZAvoZmYw
http://www.uoc.edu/portal/ca/elearncenter/innovacio/convocatoria-aplica/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/elearncenter/innovacio/projectes-estrategics-transversals/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/elearncenter/innovacio/projectes/fitxes-projectes/projecte-09.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/elearncenter/innovacio/projectes/fitxes-projectes/projecte-09.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/elearncenter/innovacio/projectes/fitxes-projectes/projecte-11.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/elearncenter/innovacio/projectes/fitxes-projectes/projecte-11.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/elearncenter/innovacio/projectes/fitxes-projectes/projecte-11.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/symposia/jornada_pdc2015/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/symposia/jornada_pdc2015/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/symposia/jornada_pdc2015/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/symposia/jornada_pdc2015/index.html
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facilitar al màxim l’acompanyament i l’orientació dels estudiants de manera ajustada a 
les seves necessitats. El grup de tutoria va posar en funcionament el Pla de tutoria, per 
tal de contribuir a la millora de la funció dels tutors. Es va treballar en el disseny i 
l’aplicació d’una wiki de contingut amb XWIKI que permet gestionar la informació del Pla 
de tutoria del grau de Psicologia i optimitzar-ne l’ús. L’objectiu és donar suport als tutors 
de manera que sigui molt més fàcil l’accés a tots els documents i els enllaços que 
necessiten per a tutoritzar els estudiants, agilitzant-ne les responsabilitats i reduint el 
temps de resposta als estudiants.  

Anualment, l’equip de coordinació de la tutoria de les diferents titulacions dels Estudis 
organitza trobades presencials amb una participació alta de tutors per tractar de 
diferents temes que els interessen amb la finalitat que puguin fer la seva tasca 
d’assessorament de l’estudiant de manera òptima. També es duen a terme sessions 
presencials temàtiques per a treballar temes concrets de procediment o de gestió propis 
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 es tracta de temes que 
afecten a aspectes transversals dels tutors de la UOC.  

Finalment, es vetlla per a assegurar la coordinació i, en aquest sentit, a la sala de tutors 
del Campus Virtual es traslladen als tutors els criteris acadèmics i les recomanacions de 
matrícula que estableix la direcció del programa i se’ls dona suport en la seva tasca. 

Atenció a la diversitat funcional 

En el cens es pot veure el nombre d’estudiants matriculats amb discapacitat 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 un 28% són estudiants dels Estudis de Psicologia i 
Ciències de l’Educació (estudiants actius del semestre actual), per la qual cosa 
el catàleg de serveis que s’ofereix a aquest estudiants es concreta en un servei 
d’acolliment i seguiment des del moment de 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. 

Orientació professional 

• Organització de seminaris en línia (webinars) i actes de manera conjunta amb l’equip 
d’Alumni per a l’orientació professional dels graduats: 

o El juliol del 2016 es va començar a dissenyar el seminari en línia Apps 
para aprender (26 d’octubre de 2016) . 

o També el juliol del 2016 es va començar la preparació de la jornada 
presencial amb alumni a Madrid titulada Mercados ocultos de 
empleo. Cómo generar oportunidades más allá de los portales de empleo 
(4 d’octubre de 2016). 

Actualment es preparen dos seminaris en línia que tindran lloc el 2017. 

http://www.uoc.edu/portal/_resources/CA/documents/la_universitat/accessibilitat/unidiscat-informe-cens-2014.pdf
http://www.uoc.edu/portal/ca/universitat/compromis-social/accessibilitat/serveis/index.html
http://symposium.uoc.edu/event_detail/6416/sections/5121/formacion-uoc.html
http://symposium.uoc.edu/event_detail/6416/sections/5121/formacion-uoc.html
http://symposium.uoc.edu/event_detail/6182/detail/mercats-ocults-drocupacio.html
http://symposium.uoc.edu/event_detail/6182/detail/mercats-ocults-drocupacio.html
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• Creació i difusió entre els estudiants del grau de Psicologia d’unes guies sobre 
sortides professionals dels principals camps d’aplicació de la psicologia. 

• En el marc d’algunes assignatures de diversos programes dels Estudis, s’acosta 
l’estudiant a l’àmbit professional mitjançant un repositori de vídeos (vegeu l’apartat 
5.2.4).  

El Consell Assessor dels Estudis, que s’ha creat durant aquest curs i que es convocarà 
aviat, ens podrà ajudar a establir algunes mesures específiques.  

5.2. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a 
les característiques de la titulació. 

Les titulacions dels Estudis fan servir un ampli ventall de recursos d’aprenentatge que 
combinen mòduls didàctics o manuals de continguts, guies d’estudi amb una selecció 
específica de llibres digitals, pel·lícules en línia i recursos audiovisuals creats 
específicament per a les diferents assignatures.  

En mostrem alguns exemples: 

1. Repositoris de continguts amb un alt valor acadèmic per la internacionalització i 
per l’actualització constant, com, per exemple, el repositori de vídeos Debats 
d’Educació, fòrum organitzat per la Fundació Jaume Bofill i la Universitat Oberta 
de Catalunya. Debat sencer o resum de cinc minuts. 

2. Col·leccions de llibres propis:  

En el cas del grau d’Educació Social, s’han impulsat tres col·leccions de 
textos editorials vinculats al camp de l’educació social. Destaca la 
col·lecció Laboratorio de Educación Social, fins ara amb catorze números de 
petit format que representen un gran suport a temàtiques socioeducatives 
emergents.  

o Llibre-manual amb la col·laboració de trenta-cinc educadors socials per 
a analitzar diferents conceptes propis i controvertits de la pràctica 
professional. Aquest llibre el tenen tots els estudiants quan es matriculen 
i es fa servir en diverses assignatures i cursos del grau d’Educació 
Social. 

o Col·lecció Dossiers Did@c-tics, que presenta experiències d’integració 
de les TIC en l’àmbit educatiu i en les diferents etapes escolars. 

3. Documentals dissenyats per a donar resposta a necessitats específiques: 

o Realització de dos documentals en format d’entrevistes sobre la 
professionalització i l’experiència laboral dels educadors 
socials, http://www.maikarisquez.es/GMM/webES/html/documental.htmlT
rànsits. Les veus de la pràctica social i Trànsits_coment @, en els quals 
participen professionals amb una llarga trajectòria, que serveixen per a 
treballar diversos aspectes relacionats amb la pràctica socioeducativa en 
diferents contextos.  

o Nou documental propi per a l’assignatura d’Ètica aplicada a 
l’educació social, en format de curtmetratge. S’hi presenta un cas que 

http://www.debats.cat/
http://www.debats.cat/
http://www.editorialuoc.com/laboratorio-de-educacion-social
http://www.maikarisquez.es/GMM/webES/html/documental.html
http://www.maikarisquez.es/GMM/webES/html/documental.html
http://www.maikarisquez.es/GMM/webES/html/documental.html
http://www.maikarisquez.es/GMM/webES/html/documental.html
http://www.maikarisquez.es/GMM/webES/html/documental.html
http://www.maikarisquez.es/GMM/webES/html/documental.html
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planteja diferents dilemes ètics i, per tant, es planteja la possibilitat de 
donar resposta a situacions que generen problemes ètics en el camp 
professional de l’acció social, l’àmbit psicoeducatiu i l’àmbit sociosanitari. 
Aquest curtmetratge és el primer d’una sèrie de tres curtmetratges de 
ficció (es preveu rodar un curtmetratge a l’any) per mitjà dels quals es 
recreen situacions i casos reals del món professional. El primer 
curtmetratge, titulat Decidir por otros, permet treballar un cas de tutela 
residencial d’una persona amb diversitat funcional. 

o En l’assignatura Fonaments neurocognitius de l’aprenentatge i del 
llenguatge , del màster universitari de Dificultats de l’Aprenentatge i 
Trastorns del Llenguatge, s’han creat diferents vídeos per a mostrar de 
manera més interactiva els fonaments neurològics de l’aprenentatge i del 
llenguatge. Finalment, destaquem el material multiformat (incorpora 
material web, vídeos, una entrevista escrita i una altra de radiofònica) 
elaborat per a l’assignatura Trastorns del llenguatge oral intervenció en 
les dificultats evolutives del llenguatge. 

4. Elaboració d’un repositori de vídeos propis per a apropar l’estudiant a l’àmbit 
professional. 

o Els materials de l’assignatura Històries de vida i educació social 
consistents en entrevistes a professionals de l’educació social: Històries 
de vida i educació social. 

o Entorn en el qual s’integren la informació, els casos, vídeos explicatius, 
reptes, etc., de manera clara i coherent, per a la resolució dels casos que 
es plantegen en el Pràcticum virtual del màster universitari de Dificultats 
de l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge. 

o Vídeos amb entrevistes a diversos professionals de l’àmbit del màster de 
Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge agrupats en un 
entorn que permet treballar cada entrevista en profunditat, o bé les 
diferents qüestions de manera transversal en totes les entrevistes i/o per 
especialitats, tot plegat per al Pràcticum virtual del màster de Dificultats 
de l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge. 

o Repositori de vídeos d’educació. L’objectiu principal és apropar la realitat 
educativa als estudiants dels programes en l’àmbit de l’educació, a partir 
de videoclips de durada i temàtica diferents, i també promoure l’ús de 
formats audiovisuals entre el professorat, amb vista a fer més 
significativa l’experiència d’aprenentatge. Els vídeos estan classificats 
amb un sistema d’etiquetes i contenen, també, una descripció breu. El 
repositori també inclou una selecció d’activitats del que es pot fer amb 
vídeo des del punt de vista didàctic, com a exemple per al professorat. 

5. Cinefòrum 

o Debats del Cinefòrum de Psicologia, amb un índex de continguts, que ja 
s’ha incorporat com a recurs en diverses aules. Això significa un 
aprofitament d’una activitat feta en els Estudis, en la qual van participar 
els estudiants per mitjà de piulades i amb el visionament de la pel·lícula. 

6. Repositori d’eines, com el cas del METICLAB per al màster universitari 
d’Educació i TIC (e-learning), que s’ha implantat durant aquest curs. 

http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00230182/
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00230182/
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00230599/
http://cvapp.uoc.edu/autors/MostraPDFMaterialAction.do?id=192626
http://cvapp.uoc.edu/autors/MostraPDFMaterialAction.do?id=192626
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00230458/
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00230458/
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00240218/
http://estudis.uoc.edu/documents/12253/1208758/Infographic_meticLAB_V4_CAT.png
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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. 

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 amb relació al 
nivell del MECES de la titulació específica, tant per mitjà de l’avaluació contínua, com 
de les proves finals. 

Les activitats que es dissenyen es revisen de manera contínua per tal que tinguin 
coherència amb l’avaluació dels aprenentatges i s’ajustin 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 dediquem força moments a 
compartir bones pràctiques. A més, el professorat disposa de guies i recursos 
específics per a l’elaboració de l’ avaluació o les activitats d’aprenentatge.  

D’altra banda, els Estudis disposen d’un grup de treball focalitzat en l’evolució i la 
millora de la funció tutorial. Al llarg de l’any 2016, s’ha treballat per a fer un recull de 
bones pràctiques de les titulacions dels Estudis. Amb vista al 2017, és previst que es 
treballi en l’elaboració de noves funcions i tasques tutorials adaptades a les noves 
necessitats de les titulacions, i també a facilitar instruments per a l’assegurament de la 
qualitat de la tutoria a qualsevol titulació. 

Les comissions de titulació són un bon mecanisme que ens permet avaluar i garantir, 
per mitjà dels 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 
pertinents per a garantir l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge previstos. 

Valorem positivament la relació i la coherència que hi ha entre les activitats formatives 
que es dissenyen, la metodologia i el sistema d’avaluació de les diferents titulacions. De 
fet, com s’assenyalava en el punt 3.1., disposem de diverses formes de coordinació 
interna (comissions i grups de treball), de titulació i d’assignatura, que ens permeten 
garantir la relació entre aquests tres eixos. 

https://www.uoc.edu/opencms_portal2/opencms/CA/elearncenter/model-educatiu/recursos-professorat/list.html
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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La preocupació contínua per tal que en les nostres titulacions «el mitjà (com s’ensenya) 
sigui el missatge» ens ha portat a començar tot un treball intern de reflexió i formació 
per a modificar la metodologia de treball en algunes titulacions (especialment en els 
nous màsters que dissenyem) i introduir metodologies orientades a l’aplicació de 
coneixements en contextos diversos, la resolució de problemes i de casos i el treball per 
projectes. 

En el cas del grau de Psicologia, també s’ha estat treballant juntament amb l’eLearn 
Center en el redisseny d’algunes assignatures pel que fa als objectius d’aprenentatge 
vinculats a cada competència que s’ha de desenvolupar i en la definició de rúbriques 
amb tres nivells per cada objectiu.  

Pel que fa a l’avaluació dels aprenentatges, cal destacar el treball que s’ha dut a terme 
des de la Comissió d’Innovació dels Estudis i, en concret, pel grup centrat en l’avaluació 
i el retorn (feedback), que ha contribuït a la formació de l’equip docent en aquest àmbit, 
cosa que s’evidencia, per exemple, en la incorporació progressiva de rúbriques en les 
titulacions. Tot i així, com ja hem assenyalat, treballem per augmentar el nivell de 
personalització del retorn que els estudiants reben, centrant el focus d’una manera 
especial en les titulacions amb molts estudiants, com el màster de Dificultats 
d’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge, i introduint el retorn multiformat en algunes 
assignatures. 

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

Les taxes de rendiment i d’èxit són molt positives i es mantenen per sobre del 80% en 
totes les titulacions. En el grau de Psicologia, la taxa de rendiment és un mica més 
baixa (73,6%), tot i que són dades que es mantenen amb relació a altres anys i que se 
situen dins els valors que s’esperen. 

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. S’han pogut recuperar els paràmetres similars a aquell curs i 
s’ha aturat la tendència negativa. En canvi, en el cas del grau de Psicologia i del màster 
de Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge (tot i que encara no disposem 
d’una llarga trajectòria per avaluar-los), els valors se situen per sota del que s’espera.  

El curs vinent, podrem avaluar si les mesures d’acompanyament i seguiment dels 
estudiants dissenyades per a cadascuna de les titulacions han contribuït a la millora 
d’aquests índexs. 

Pel que fa a la taxa de graduació, en el cas dels graus i del màster universitari 
d’Educació i TIC (e-learning), es mantenen els percentatges com en els darrers anys, i 
en el cas de la resta de màsters encara no disposem de prou trajectòria per a valorar-ne 
els resultats. 

En darrer terme, la taxa de satisfacció dels nostres estudiants també varia força entre 
les diferents titulacions. En el cas del grau d’Educació Social, el màster universitari 
d’Educació i TIC (e-learning) i el màster universitari d’Ocupació i Mercat de Treball: 
Intervenció i Coaching en l’Àmbit Laboral, la taxa de satisfacció global se situa prop del 
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80%. I en el cas del grau de Psicologia, se situa prop del 70%; cal destacar que aquesta 
taxa és un 3% superior al curs acadèmic anterior.  

En canvi, en el cas del màster universitari de Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns 
del Llenguatge, s’observa un decreixement progressiu des del curs 2012-2013 fins al 
curs 2015-2016, sobretot pel que fa a la satisfacció sobre el pla d’estudis. Tot i així, 
segons les dades de l’enquesta que es fa cada final de semestre per assignatura, la 
satisfacció global amb el màster puja si es té en compte la dada ponderada de la 
resposta facilitada pels estudiants per a totes les assignatures, i ponderada per als dos 
semestres. Com s’indica en l’informe de seguiment de la titulació, s’han aplicat diverses 
mesures per a millorar significativament aquests resultats. 

Ens sembla rellevant que a nivell 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 
informar del procés) i l’eLearn Center (que ha d’impulsar la implantació del model 
pedagògic), un marc de qualitat compartit que permeti implantar de manera coherent les 
propostes de millora que es presenten. 

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 2015-2016, el 96% dels alumnes dels graus 
dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació han compaginat els estudis amb la 
feina, i el 92% dels alumnes dels màsters també treballava mentre estudiava. El 35% 
dels graduats dels graus té una feina relacionada amb els estudis que ha cursat, mentre 
que en el cas dels màsters la xifra supera el 81%, cosa que mostra l’adequació de 
l’oferta formativa d’especialització que oferim des dels Estudis.  

El 73% dels estudiants de grau que han acabat la titulació està d’acord o molt d’acord 
en el fet que la formació que ha rebut li ha permès millorar les capacitats per a l’activitat 
professional, i aquesta xifra s’incrementa fins al 81,73% en el cas dels graduats dels 
màsters.  

Valoració de les titulacions 
Grau d’Educació Social 
La tendència respecte a la matrícula continua essent de creixement acumulat cada any. 
El curs 2015-2016 ens hem situat amb 2.206 estudiants en actiu, dels quals 624 són 
estudiants nous. En aquesta qüestió, ens situem en dades semblants a les dels cursos 
anteriors al 2012. Pel que fa al perfil d’aquests estudiants nous, volem destacar 
l’estabilització dels estudiants provinents de cicles formatius de grau superior (CFGS), i 
l’augment dels titulats i dels estudiants amb estudis universitaris inacabats. 
Majoritàriament, aquests són els perfils d’ingrés en el grau. 

La taxa de rendiment general i la taxa d’èxit han baixat lleugerament respecte al curs 
passat, tot i que es mantenen en un nivell alt (80,7% i 94,5%, respectivament). Tant en 



    
 
 
 

    
         
Informe de seguiment dels Estudis de Psicologia i Ciències  
de l’Educació 

 21/12/2016  pàg. 22 

  

el cas de la taxa de rendiment com de la taxa d’èxit se situen en els nivells del curs 
2012-2013. Mantenim, en aquest sentit, les causes situades, pel que fa a l’increment 
des del curs 2013-2014, de les exigències tant en l’expressió oral i escrita com en els 
nivells d’aprofundiment d’assignatures bàsiques. 

La satisfacció global dels estudiants envers la titulació se situa prop del 76%. El curs 
anterior, el bloc important que incidia negativament en les dades finals de satisfacció de 
l’estudiant era el Treball final de grau. Durant el curs 2015-2016 es van iniciar accions 
de millora en aquest aspecte que han fet millorar la satisfacció [TGP1]. En canvi, la 
incidència negativa en aquest curs es produeix en les Pràctiques, per la qual cosa 
haurem d’establir un conjunt de millores amb vista a augmentar la satisfacció. 

Pel que fa a assignatures concretes, els treballs d’actualització dels recursos i de 
millores en els processos d’avaluació han incidit positivament en les consideracions 
dels alumnes. Només dues assignatures han estat mal valorades. En el cas d’Acció 
socioeducativa a l’escola tot ha estat producte d’una incidència en el procés d’avaluació 
de l’assignatura. En el cas de Planificació i avaluació en el camp de l’educació social, la 
dificultat més important ha radicat en l’adequació dels recursos als objectius inicials de 
l’assignatura. Ja s’han començat a prendre decisions sobre aquestes qüestions en les 
dues assignatures. 

Continua augmentant tant el nombre de graduats com la taxa de graduació, en els 
percentatges que hi havia hagut els darrers cursos[TGP2] . Cal destacar la incidència 
positiva de la posada en marxa d’accions concretes de millora de l’acompanyament en 
l’elecció, la planificació i la sistematització de la temàtica del Treball final de grau.  

La lectura de les darreres dades de la taxa d’abandonament ens indiquen que s’ha 
pogut aturar la pujada de l’abandonament dels darrers cursos, que va començar, 
sobretot, a partir del curs 2012-2013. Hem pogut recuperar, doncs, paràmetres similars 
a aquell curs, i s’ha aturat, almenys, la tendència negativa. El curs vinent podrem veure 
si hi ha millora en els resultats, a partir de les accions d’acompanyament, tutoria i 
adequació d’assignatures de primer semestre que hem posat en marxa. 

Grau de Psicologia 
La taxa de satisfacció global amb el grau de Psicologia segons l’enquesta de final de 
curs és del 69,1%, una xifra que és el 3,1% superior a la del curs acadèmic anterior. 
Segons les dades de l’enquesta que es fa cada final de semestre per assignatura, la 
satisfacció global amb el grau puja fins al 74% (és una dada ponderada de la resposta 
que donen per a totes les assignatures, i ponderada per als dos semestres). 

 La taxa de rendiment del grau de Psicologia és del 73,6%. Aquestes dades se situen a 
un nivell similar al dels cursos acadèmics anteriors. La taxa d’èxit és del 91,6%. Les 
dades de rendiment global de la titulació es mantenen i se situen prop del valor esperat 
(taxa de rendiment ≥ 65% i taxa d’èxit ≥ 90%). 

 L’estratègia global que s’ha seguit en cursos anteriors i que se seguirà en aquest curs 
en el grau de Psicologia (augmentar el seguiment de l’avaluació contínua i fidelitzar-lo) 
és correcta i ha tingut els efectes volguts en la gran majoria de les assignatures. 
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 La demanda del grau de Psicologia és molt alta. Aquesta demanda, juntament amb les 
dades de satisfacció, rendiment i èxit, és una evidència que la titulació funciona bé. 
Com hem analitzat en l’apartat 3.2, «Assignatures», de l’informe de seguiment de 
titulació (IST), hi ha assignatures amb taxes de rendiment i satisfacció que no se situen 
dins dels valors esperats; en aquests casos es dissenyarà tot un conjunt d’accions 
orientades a la millora d’aquests índexs, que estan especificades en aquest mateix 
apartat de l’IST . 

Màster universitari de Dificultats de 
l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge 
L’evolució de la matrícula del màster ha experimentat un augment exponencial des del 
curs 2012-2013, quan es va implantar el màster. S’ha passat dels 162 estudiants 
d’aquell curs en què només s’oferia en català als 1.953 del curs 2015-2016, en què 
s’ofereix en català i castellà. Amb aquestes dades, el curs 2015-2016 va ser el màster 
amb més matrícules de la UOC, amb una diferència extraordinària respecte al segon, 
que va tenir quasi 1.200 estudiants menys matriculats (763 en concret).  

Les dades de rendiment acadèmic i satisfacció de les assignatures del curs 2015-2016 
mostren que la taxa de rendiment i d’èxit del màster són molt elevades. La taxa de 
rendiment del curs 2015-2016 se situa per sobre del 90%. Aquest valor tan elevat s’ha 
assolit gràcies a la millora contínua i a l’esforç del professorat per adequar cada cop 
més les activitats formatives i avaluadores a la consecució dels resultats 
d’aprenentatge. La taxa d’èxit també és molt elevada i es va situar prop del 100% en la 
majoria de les assignatures.  

D’altra banda, l’anàlisi de l’evolució dels índexs de satisfacció de la titulació des del curs 
2012-2013 fins al curs 2015-2016 mostra un decreixement progressiu. La satisfacció 
sobre el pla d’estudis ha baixat des del primer curs d’implantació, en què el valor era del 
78,6%, fins al 58,4% del curs 2015-2016. Tot i així, segons les dades de l’enquesta que 
es fa cada final de semestre per assignatura, la satisfacció global amb el màster puja 
fins al 71,5% (dada ponderada de la resposta facilitada pels estudiants per a totes les 
assignatures, i ponderada per als dos semestres). 

Igualment, en aquest sentit l’equip docent ha portat a terme diferents accions per 
millorar la qualitat del programa des de la seva implantació. D’una manera particular, 
durant el curs 2015-2016 s’han incorporat molts professors col·laboradors nous a totes 
les assignatures i s’ha fet una gran esforç perquè els equips docents treballin de 
manera coordinada i amb criteris compartits. Destaca la incorporació progressiva de l’ús 
de rúbriques en moltes assignatures. Malgrat que el nombre d’estudiants dificulta la 
personalització dels aprenentatges, durant el curs 2016-2017 continuarem apostant per 
introduir millores en els recursos d’aprenentatge i en el seguiment i el retorn (feedback) 
de les activitats. S’analitzaran les febleses possibles del programa, especialment en les 
assignatures que tenen uns valors de satisfacció més baixos, i es procurarà implantar 
accions per a millorar-les. D’altra banda, també es considera prioritari introduir una 
limitació de la matrícula de nou accés del màster. 

Els valors de satisfacció de la tutoria mostren un decreixement en la satisfacció des del 
primer curs d’implantació fins al 64,6% del curs 2015-2016. Malgrat aquest descens, la 
valoració de l’organització, el treball i les innovacions que s’han portat a terme des de la 
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tutoria es valoren des de la direcció de la titulació com a molt satisfactòries. Durant el 
curs 2015-2016 s’han incorporat cinc tutores noves i s’han fet diverses accions de 
millora. S’han fet proves pilot d’introduir l’eina del Facebook a la tutoria, s’ha renovat i 
traduït al castellà el lloc web de la tutoria, etc. De tota manera, l’equip de tutors 
analitzarà, juntament amb el director del programa, els valors de satisfacció i 
s’establiran possibles mesures per a poder millorar encara més la qualitat de la tutoria i 
poder augmentar la satisfacció dels estudiants. 

La taxa de graduació en el primer curs de matrícula s’ha anat incrementant des del 
3,1% del curs 2012-2013 fins al 22% del curs 2015-2016. Respecte a les dades 
d’abandonament, el màster encara té pocs semestres d’implantació per a poder valorar-
la a bastament. Ara bé, podem veure que per a les cohorts dels tres primers cursos (del 
2012 al 2015), aproximadament el 66% dels estudiants s’han graduat o encara estan 
matriculats, i prop del 33% han abandonat o fa 1, 2 o 3 semestres que no es matriculen. 
En aquest sentit, es portaran a terme diverses accions amb les tutores per a tractar 
d’analitzar les causes i disminuir el nivell d’abandonament. 

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 la matrícula creix cada cop més malgrat 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. Per tant, podem dir que després de dotze 
anys s’ha sabut mantenir en el mercat. La matrícula respecte al curs anterior ha 
augmenta el 42%, perquè s’han atret estudiants de titulacions molt diverses que volen 
orientar la seva professió cap a exercir la docència, dissenyar recursos, liderar 
institucions o fer recerca en l’àmbit educatiu que utilitza les TIC de manera intensiva. 

Una part d’aquests estudiants se situa fora de l’Estat espanyol; per tant, tenim alhora un 
màster amb vocació internacional, bàsicament a Llatinoamèrica, i amb capacitat 
d’atreure estudiants que també volen orientar els seus estudis cap a un doctorat. 

Un dels temes que volem destacar, i que queda reflectit en les enquestes, és el fet que 
és una titulació que ha d’estar permanentment en revisió i actualització per la seva 
mateixa naturalesa. Això fa que els recursos d’aprenentatge i la gran varietat d’activitats 
també d’aprenentatge, a més de les estratègies d’avaluació, s’hagin de renovar i de 
millorar semestralment. Però malgrat que renovem assignatures periòdicament, quan 
n’hem acabat de renovar unes, ja n’han quedat obsoletes d’altres. L’estudiant d’aquest 
màster és sempre molt reivindicatiu en 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. 

També observem que cal renovar els professors col·laboradors de manera periòdica, 
perquè justament aquesta demanda d’estar molt al dia de l’avenç de la tecnologia fa 
que se’ls demani una actualització permanent i molta implicació en els processos 
d’innovació que aquest programa impulsa de manera habitual. Fer descansar algun 
semestre els professors col·laboradors, i que ho aprofitin per a posar-se al dia, i 
incorporar-ne de nous amb experteses vinculades a l’àmbit i que aportin metodologies 
avançades, pensem que pot ser una acció per implantar que ajudarà a millorar la 
satisfacció d’alguna assignatura que hem detectat que té aquesta necessitat. 
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Hem dissenyat una nova seqüència de treball en l’itinerari de recerca, en el qual ens 
trobem estudiants que tenen nivells molt diferents; alguns d’ells, a més, tenen un nivell 
molt baix de metodologia de recerca, insuficient per a poder seguir les assignatures 
d’aquest àmbit amb normalitat. En aquest sentit, el semestre vinent ja implantarem 
aquesta nova seqüència, i alhora treballem un projecte d’innovació que ha de permetre 
poder fer aquest anivellament abans que els estudiants es matriculin d’algunes 
d’aquestes assignatures, i també començar a treballar amb la proposta del TFM molt 
abans i no al final de l’itinerari. Això faria que també millorés el rendiment i la satisfacció 
amb aquest itinerari, que de manera reiterada té alguna assignatura amb una valoració 
baixa, malgrat els esforços que es fan de treballar diverses estratègies de millora amb 
el professor col·laborador. 

La constant d’innovació del programa podem dir que es manté com en altres semestres, 
ja que participa en diferents projectes interns d’innovació i projectes europeus (projecte 
Co-ludifica, projecte TeSLA, projecte E-rubriK i projecte SPOOC per a l’anivellament en 
les assignatures de metodologia). Tot i així, pensem que cal impulsar més accions 
d’innovació que afectin d’una manera més massiva tot el màster, perquè són accions 
molt concretes en assignatures específiques i no es plantegen d’una manera més 
transversal per tal impactin en tot el programa. Val a dir que aquest impacte també 
s’impulsa a partir de les accions de formació i difusió dels resultats que adrecem a PRA 
i professors col·laboradors del programa.  

Un aspecte clau que es valora molt positivament és el METICLAB, un espai de recursos 
i eines que cal continuar nodrint, i també és important mantenir l’Aparador de projectes, 
que també s’ha actualitzat recentment amb projectes finals de màster, tant de recerca 
com professionalitzadors. Això dona un plus al programa i, alhora, fa la difusió dels 
resultats que els estudiants d’aquest programa són capaços de produir amb els 
coneixements i les competències que adquireixen. 

Màster universitari d’Ocupació i Mercat de 
Treball: Intervenció i Coaching en l’Àmbit Laboral 
Els indicadors analitzats al llarg d’aquest informe de seguiment mostren que la titulació 
del màster universitari d’Ocupació i Mercat de Treball: Intervenció i Coaching en l’Àmbit 
Laboral ha començat bé i s’estan aconseguint els objectius que es van plantejar en la 
Memòria. Els aspectes relacionats amb la matrícula i el desplegament del programa 
s’han considerat prioritaris durant aquest primer curs acadèmic. La valoració sobre els 
indicadors de matrícula és satisfactòria, ja que, encara que partim d’un nombre ajustat 
de matrícules en el primer semestre —condicionat pel retard en la confirmació de la 
verificació del programa—, la progressió ha estat molt positiva i el volum de la matrícula 
s’ha duplicat d’un semestre a l’altre. D’altra banda, la valoració del desplegament del 
programa també es considera molt satisfactòria, atès que s’han desplegat totes les 
assignatures que componen el programa, cosa que ha proporcionat als estudiants la 
possibilitat de cursar el màster en un curs acadèmic, complint el compromís que 
s’establia en la memòria del programa. 

Pel que fa a les taxes de rendiment i d’èxit, aspectes també rellevants en el moment 
actual de la titulació, la valoració és molt bona, ja que es constaten taxes altes, en tots 
dos casos per sobre del 90%. 

http://estudis.uoc.edu/documents/12253/1208758/Infographic_meticLAB_V4_CAT.png
https://www.uoc.edu/opencms_portal2/opencms/CA/projectes-master-elearning-TIC/list.html
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En general, la satisfacció dels estudiants amb l’acció docent, amb els recursos 
d’aprenentatge i amb els sistemes d’avaluació és alta, però d’aquests tres aspectes, el 
primer, l’acció del personal docent col·laborador, és el que té la taxa de satisfacció més 
elevada (84,5%). La taxa de satisfacció més baixa és la dels recursos d’aprenentatge 
(que, tot i així, és del 76,8%), qüestió que seguirem amb atenció els semestres vinents, 
perquè pot ser conseqüència del fet que en el primer semestre els estudiants no van 
tenir l’enviament postal dels materials en paper (en el segon semestre sí), i també del 
fet que en algunes assignatures es va començar a treballar amb el material bàsic i 
potser seria necessari complementar-lo. 

Els percentatges de satisfacció respecte a l’orientació i l’aplicabilitat del pla d’estudis 
(54,5% i 59,1% respectivament), ens indiquen que hi ha un marge de millora per a 
aquests aspectes. Així, doncs, durant els pròxims semestres es mirarà d’identificar les 
possibles causes d’aquesta valoració i es treballarà en els àmbits d’assignatura i de 
programa amb l’atenció posada en aquests aspectes a l’hora de plantejar accions de 
millora.  

El nivell de satisfacció dels estudiants amb la tutoria té un marge ampli de millora. El 
54,5% ha respost que està molt satisfet o satisfet amb la tutoria. Els aspectes amb els 
quals els estudiants mostren un nivell de satisfacció més alt són les respostes del tutor 
(que respon en el termini adequat i amb claredat) i l’assessorament en la matrícula. 
L’aspecte amb què els estudiants mostren un nivell de satisfacció més baix és la 
motivació per part del tutor a mantenir el ritme d’estudi. En aquest sentit, considerem 
necessari treballar aquest aspecte en els semestres següents per a augmentar els 
nivells de satisfacció dels nostres estudiants amb l’acció tutorial. Finalment, cal 
assenyalar que la satisfacció global dels estudiants amb la titulació és adequada i se 
situa en un nivell coherent amb el que s’esperava: el 72,7% respon estar-ne molt 
satisfet o satisfet. 
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4. Pla de millora 
Seguiment de les accions de millora dels cursos anteriors 

ISC 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 Assessor 
dels Estudis amb proposta dels membres 
que l’han d’integrar. Pendent de fer la 
primera reunió. 

Esperem fer la primera trobada el 2017. 

2014-2015 Retorn: Millorar-lo i sistematitzar-lo Augmentar la qualitat del retorn i estendre’l al 
conjunt de les assignatures dels graus. Acció proposada: 1. Formar l’equip docent 
en retorn personalitzat. 
2. Ampliar i sistematitzar el procés de retorn a les assignatures. 

S’ha fet la formació específica de l’equip 
docent en retorn personalitzat. 
Es va introduint el sistema de rúbriques de 
manera progressiva en totes les titulacions. 
 

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

2014-2015 Abandonament. Índexs alts d’abandonament. Objectiu: Disminuir l’abandonament. 
Acció proposada: Dur a terme i valorar les mesures que s’han pres que s’han 
explicat en els diferents IST. 

S’han valorat les mesures establertes en els 
IST i es continuarà apostant per aquest 
abordatge sistemàtic en tots els programes, 
especialment en les dues titulacions amb 
els índexs més alts. 

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

2014-2015 Seguiment de les accions de millora proposades en els informes de cada titulació i 
publicació dels informes de seguiment. Identificació: No estan compartits. 
Seguiment de la implantació de les accions de millora i avaluació de l’impacte que 
tenen. Objectiu: Fer un seguiment més ajustat de les accions de millora 
proposades en cada informe de seguiment de totes les titulacions i vincular-les 
amb els objectius acadèmics de les direccions dels programes. Compartir amb 
tota la comunitat les accions que es duen a terme i fer-la més partícip del procés. 
Acció proposada: Publicar les accions de millora i fer reunions de seguiment 
d’aquestes millores. 

Mitjançant les jornades o reunions d’estudi 
s’han compartit les propostes i els plans de 
millora i se n’ha articulat el 
desenvolupament amb grups de treball o 
comissions. 

Per mitjà dels directors de programa es 
poden treballar estratègies per a fer més 
visible i conegut el pla de millora de cada 
titulació i els avenços que es vagin fent. 

 Dades poc integrades o comprensibles per a poder definir accions de millora de 
manera més àgil. Diverses: Dades per a prendre decisions a nivell de la direcció 
de la titulació. Objectiu: Disposar d’un accés, ús i aprofitament de les dades 
qualitatives i quantitatives de manera integrada (rendiment, satisfacció, 
abandonament, retorn (feedback) en les assignatures, assoliment de les 
competències transversals). Acció: Fer un quadre de comandament que integri 
tota la informació. 

La UOC està treballant en aquest tema, i 
s’ha millorat molt l’accés a dels directors de 
programa i del professorat a les dades; 
tanmateix, es continua necessitant un 
quadre de comandament que integri les 
dades i que les faci més comprensibles. 
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Accions de millora a nivell de 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 

1 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. 

UOC Disposar de 
dades de valor 
que els directors 
de programa 
necessiten per a 
prendre 
decisions. 

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

2017 Dades. UOC No 

1 Terminis de 
lliurament de les 
dades de cada 
titulació amb poc 
marge perquè els 
directors de 
programa puguin 
analitzar-les amb 
temps per a 
definir canvis o 
propostes.  
 

Termini de 
lliurament de 
les dades per 
programa i 
com a centre. 

UOC Disposar de les 
dades amb prou 
temps perquè 
els directors de 
programa 
puguin prendre 
decisions. 

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

2017 Dades. UOC No 

2 Nombre excessiu 
d’estudiants 
matriculats en el 
màster 
universitari de 
Dificultats de 
l’Aprenentatge i 
Trastorns del 
Llenguatge. 
 

Manca de 
limitació de les 
places de 
nova entrada. 

UOC Limitar el 
nombre de 
matrícules. 

Limitar les matrícules a 850 
anuals. 

2017 Nombre de matrícules 
anuals. 

UOC 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 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de qualitat de la titulació 

3 Retorn: millorar-lo 
i sistematitzar-lo 

Influència del 
retorn en 
l’aprenentatge. 

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

1. Formación del equipo 
docente en Feedback 
2. Ampliar i sistematitzar el 
procés de retorn a les 
assignatures. 

2016-
2017 

Percentatge de 
retorns formatius 

DP 
DE 

No 

 Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu 

2 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 del 
Vicerectorat. 

Incoherència 
entre les 
dades. 

UOC Sistematitzar les 
dades 
(informació) de 
l’equip docent 
propi i 
col•laborador. 

i millorar les eines que recullen 
aquesta informació. 

2017-
2018 

 UOC  

 Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius 

1 Abandonament: 
índexs alts. 

Causes 
múltiples. 

Centre Disminuir 
l’abandonament 

Portar a terme i valorar les 
mesures que s’han explicat en 
l’autoinforme o en els informes 
de seguiment de cada titulació. 
Establir una estratègia 
institucional que ens permeti 
dissenyar, implantar i avaluar 
unes accions mesurables, 
l’impacte real de les quals es 
pugui veure en un conjunt de 
semestres. 

2016-
2017 

Taxa d’abandonament DP 
DE, 
MP 
UOC 

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 

 Manca fer una 
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. 

Causes 
múltiples. 

Centre 
i UOC 

Garantir una 
coordinació més 
bona entre el 
treball que duu a 
terme l’equip 
docent en cada 
titulació per 
garantir la 
qualitat dels 
programes, 
l’Àrea de 
Planificació i 
Qualitat (que 
dona suport per 
informar del 
procés) i 
l’eLearn Center 
(que ha 
d’impulsar la 
implantació del 
model 
pedagògic). 

Identificar els elements clau que 
configuren la qualitat d’una 
titulació. 

2017 Millora dels informes 
de seguiment (de 
titulació i de centre) i 
també de l’ajustament 
als plans de millora 
per a garantir canvis 
reals. 

Centre. 
UOC 

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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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 Rendiment: 
valors inferiors 
als que 
s’esperaven en 
algunes 
assignatures. 

Causes diferents 
segons 
l’assignatura. 

Grau de 
Psicologia 

Augmentar els 
índexs de 
rendiment. 

1. Les accions 
s’han explicat en 
l’apartat 3.2. 
2. Crear seminaris 
sobre innovació 
docent. 
3. Formar l’equip 
docent en retorn 
(feedback). 

2016-2017 Índex de 
rendiment. 

DP No 

3 Satisfacció: 
valors inferiors 
als que 
s’esperaven en 
algunes 
assignatures. 

Causes diferents 
segons 
l’assignatura. 

Grau de 
Psicologia 

Augmentar els 
índexs de 
satisfacció. 

1. Les accions 
s’han explicat en 
l’apartat 3.2. 
2. Creació de 
seminaris sobre 
innovació docent. 
3. Formació de 
l’equip docent en 
retorn (feedback). 

2016-2017 Índex de 
satisfacció. 

Direcció del 
programa 

No 

3 Recursos 
d’aprenentatge: 
valoració baixa. 

Causes diferents 
segons 
l’assignatura. 

Grau de 
Psicologia 

Millorar els 
recursos 
d’aprenentatge 

1. Les accions 
s’han explicat en 
l’apartat anterior. 
2. Creació de 
seminaris sobre 
innovació docent. 

2016-2017 Índex de 
recursos 
d’aprenentatge. 

Direcció del 
programa 

No 

3 TFG: valoració 
baixa. 

S’han d’identificar 
les causes de la 
valoració baixa. 

Grau de 
Psicologia 

Millorar la 
valoració del 
TFG. 

Identificar les 
causes de la 
valoració baixa. 

 Índex de 
satisfacció amb 
el TFG. 

Direcció del 
programa 

No 

L’origen de la proposta de millora: (1) Informe de seguiment del curs anterior; (2) Informe d’avaluació d’AQU;(3) Procés actual de seguiment.  
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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 

1 Satisfacció amb 
les pràctiques. 

Seguiments entre 
tutors de 
pràctiques i tutors 
de la UOC. 

Assignatures del 
pràcticum 

Augmentar la 
satisfacció dels 
estudiants en les 
assignatures del 
pràcticum. 

Fer una revisió 
general del procés, 
coordinar les 
assignatures del 
pràcticum, revisar 
els materials, 
engegar un pla de 
coordinació UOC i 
crear una tutoria 
externa. 

 Curs 2016-2017 Satisfacció de les 
assignatures del 
pràcticum. 

DP, coordinació 
del pràcticum i 
professorat del 
pràcticum. 

 No 

1 Manteniment de 
les competències 
bàsiques dels 
estudiants en un 
nivell baix. 

Poca valoració 
de la importància 
de l’expressió 
oral i escrita, i 
manca de 
preparació 
prèvia. 

 Titulació Millorar les 
competències 
bàsiques en 
l’àmbit de 
l’expressió oral i 
escrita. 

Aprofundir les 
activitats que es 
proposen i fer un 
pla de millora de 
l’expressió oral i 
escrita. 

 Curs 2016-2017 Millora de les 
competències 
bàsiques i de la 
presentació de 
les activitats 
d’aprenentatge. 

DP i professorat 
de la titulació. 

 No 

2 Repetició en les 
temàtiques 
presentades en 
els TFG. 

Orientacions 
prèvies i manca 
de línies de 
recerca 
preestablertes. 

 Assignatura de 
TFG 

Obrir el ventall de 
possibilitats 
temàtiques i 
proposar línies 
de recerca 
prioritàries. 

Estudiar línies de 
recerca prioritàries 
amb altres agents 
professionalitzadors 
i intensificar el 
treball previ a 
l’elecció del tema 
final del TFG. 

 Curs 2016-2017 Presentació del 
TFG 2017-2018. 

 Professorat del 
TFG. 

 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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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 

1 Davallada 
d’alguns 
indicadors de 
satisfacció. 

Cal analitzar-
les en 
profunditat. 

Programa Incrementar la 
satisfacció de les 
assignatures amb 
valors més 
baixos (punt 1 de 
l’IST). 

Fer enquestes als 
estudiants, els tutors i 
els professors 
col•laboradors i 
entrevistes amb els 
PRA. 
Introduir millores a partir 
dels resultats d’aquestes 
enquestes i reunions. 

2016-2018 Nombre 
d’enquestes i 
entrevistes; 
identificació de 
les causes 
principals. 

DP i PRA de les 
assignatures amb 
valors més 
baixos. 

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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Accions de millora del màster 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 Encavalcament 
d’algunes 
assignatures (pel 
que fa a algunes 
activitats i 
continguts). 

Entre els itineraris de 
vegades hi ha aspectes 
que cal encreuar perquè 
no es poden separar, i això 
fa que es tracti de temes 
dels quals també es tracta 
a l’altre itinerari afí. 

Programa Evitar encavalcaments 
de continguts i 
activitats. 

Revisar les activitats 
i els recursos de les 
assignatures per a 
cadascun dels 
itineraris. 

Febrer 
2017 

Informe de la 
revisió i 
presentació de 
la proposta. 

Coordinadors 
d’itineraris (4) 

No 

3 Activitats 
repetitives. 

No tenim un quadre en 
què es recullin totes les 
tipologies d’activitats que 
es proposen a les 
assignatures per a veure si 
es repeteixen gaire (com 
ara els debats). 

Programa Proposar activitats més 
variades i que es 
repeteixin poc per tal 
de treballar diferents 
habilitats. 

Fer un quadre de 
comandament en 
què es vegin totes 
les activitats que es 
proposen aquell 
semestre. 

Febrer-
març 
2017 

Quadre de 
comandament 
semestral. 

DP No 

3 Acció de 
consultoria 
millorable en 
alguna 
assignatura. 

Poca dedicació del 
professor col•laborador, 
necessitat de descansar 
algun semestre o bé 
massa alumnes a l’aula. 

Assignatures Renovar la plantilla de 
consultors. 

Seleccionar un equip 
docent nou 
mitjançant una crida 
que ens permeti 
substituir i cobrir 
noves necessitats. 

Gener 
2017 

Selecció de 5 
consultors nous. 

DP, Iolanda 
Garcia i 
Marcelo Maina 

No 

1 Nivell baix dels 
estudiant de 
l’itinerari de 
recerca que es 
detecta sobretot 
quan arriben al 
TFM. 

Manca d’orientació inicial i 
de fer més incidència en la 
conscienciació del que 
representa triar aquest 
itinerari. 

Programa Millorar el punt de 
partida dels estudiants 
de l’itinerari de recerca 
i fer que treballin el 
projecte del TFM amb 
anticipació. 

Fer canvis en la 
metodologia i la 
seqüenciació de les 
activitats i els 
continguts de 
l’itinerari de recerca. 

Febrer 
2017 

Proposta de 
canvi i 
implementació 
d’aquest. 

 No 

1 Sistema 
d’avaluació en 
alguna 
assignatura 
(treball en grup). 

Poca formació dels 
docents respecte a com es 
fan les propostes de treball 
en grup i com s’avaluen. 

Asignaturas Proposar una 
metodologia de 
configuració d’equips i 
models d’avaluació del 
treball en grup. 

Fer una prova pilot 
en el marc d’un 
projecte d’innovació. 

Març 
2017 

Prova pilot i 
resultat. 

DP i Iolanda 
Garcia 

 

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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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 El nombre de 
matrícules ha estat 
inferior al previst en el 
primer semestre. 

Retard en la 
verificació del 
títol i període de 
matrícula amb el 
títol verificat 
massa curt. 

Programa Augmentar el 
nombre de 
matrícules. 

Coordinar accions 
acadèmiques 
orientades a 
incrementar el 
nombre 
d’estudiants 
(jornades, difusió, 
blog, xarxes 
socials, etc.). 

Març 2017 Matrícula. Comissió de 
Titulació 

No 

3 No es garanteix prou 
als nostres estudiants 
la possibilitat que 
portin a terme el 
Pràcticum, que és una 
assignatura 
obligatòria, sigui de 
manera presencial o 
virtual. 

Tenim estudiants 
de fora de 
Catalunya i 
també estudiants 
amb dificultats 
per fer unes 
pràctiques 
presencials. 

Programa Augmentar els 
centres de 
pràctiques de 
fora de 
Catalunya i 
disposar d’una 
proposta de 
Pràcticum no 
presencial. 

Signar convenis 
amb centres de 
pràctiques situats 
fora de Catalunya i 
dissenyar una 
proposta de 
Pràcticum no 
presencial. 

Desembre 
2017 

Llista de centres 
de pràctiques. 

Comissió de 
Titulació 

No 

3 No s’ha detectat una 
satisfacció baixa amb 
les assignatures, però 
es treballarà perquè 
no decreixi i perquè 
augmenti el nivell de 
satisfacció general 
amb la titulació. 

Causes diferents; 
s’han d’analitzar 
les de més pes. 

Assignatura i 
programa 

Facilitar la 
planificació i el 
desenvolupamen
t de les 
assignatures, 
buscant la 
coherència 
interna i la 
coherència amb 
el programa pel 
que fa a 
l’orientació i 
l’aplicabilitat. 

Revisar de manera 
semestral el pla 
docent de les 
assignatures, tenint 
en compte els 
plantejaments de la 
memòria del 
programa i les 
indicacions de la 
Comissió de 
Titulació, que han 
de vetllar per la 
coherència del 
programa i per la 
seva orientació i 
aplicabilitat. 

Juliol 2017 Satisfacció global 
amb les 
assignatures i 
amb la titulació. 

DP, 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 Manca 
d’homogeneïtat en les 
pautes i directrius que 
se segueixen en les 
aules pel que fa a l’ús 
dels dos idiomes 
(català i castellà). 

Manca 
d’informació i 
formació prèvia 
en el 
funcionament de 
les aules 
multilingües. 

Assignatura Aconseguir que 
totes les 
assignatures del 
programa 
segueixin les 
mateixes pautes 
en l’ús dels dos 
idiomes, millorant 
la satisfacció dels 
estudiants en 
aquest aspecte. 

Fer el seguiment i 
l’anàlisi del 
desenvolupament 
de les aules amb la 
docència en dos 
idiomes. 

Juliol 2017 Enquesta sobre 
aules 
multilingües. 

DP, PRA No 

3 La motivació a seguir 
el ritme d’estudi (és 
l’aspecte amb la 
valoració més baixa 
de l’acció tutorial). 

És possible que 
en l’acció tutorial 
es treballi més en 
l’acollida dels 
estudiants que 
en el seguiment. 

Programa Augmentar el 
nivell de 
satisfacció amb 
l’acció tutorial. 

Establir 
mecanismes de 
seguiment de 
l’acció tutorial que 
reforcin la motivació 
a seguir el ritme 
d’estudi dels 
estudiants. 

Juliol 2017 Nivell de 
satisfacció. 

DP i tutoria 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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5. Taules annexes 
Taula 1. Evolució d'estudiants per curs acadèmic dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació 

Programa 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Grau en Educació Social  779 1270 1700 1730 1868 1972 2206 

Grau en Psicologia 1773 3212 4134 4903 5035 5412 5619 6218 

Màster U. en Dificultats d’Aprenentatge i Trastorns 
del Llenguatge     162 543 958 1953 

Màster U. en Educació i TIC     380 485 437 235 

Màster U. en Educació i TIC 2015        312 

Màster U. en Ocupació i mercat de treball        49 

Màster U. en Psicologia, Salut i Qualitat de Vida     36 43 37 13 

Màster en Educació i TIC (e-learning) 495 663 739 689 293 57 5  

 2268 4654 6143 7292 7636 8408 9028 10986 
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Taula 2. Evolució d'estudiants de nou accés dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació 

Programa 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Grau en Educació Social  778 783 760 504 504 511 624 

Grau en Psicologia 1773 2047 1876 1901 1488 1410 1456 1919 

Màster U. en Dificultats d’Aprenentatge i Trastorns 
del Llenguatge     162 404 553 1336 

Màster U. en Educació i TIC     379 214 164 5 

Màster U. en Educació i TIC 2015        312 

Màster U. en Ocupació i mercat de treball        49 

Màster U. en Psicologia, Salut i Qualitat de vida     36 19 10  

Màster en Educació i TIC (e-learning) 270 361 314 224     

 2043 3186 2973 2885 2569 2551 2694 4245 
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Taula 3. Graduats dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació 

Programa 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Grau en Educació Social     10 35 102 134 

Grau en Psicologia   1 11 49 143 183 260 

Màster U. en Dificultats aprenentatge i trastorns  
del lleng.     5 57 196 541 

Màster U. en Educació i TIC     42 138 144 108 

Màster U. en Educació i TIC 2015        13 

Màster U. en Ocupació i mercat de treball        2 

Màster U. en Psicologia, salut i qualitat de vida       12 6 

Màster en Educació i TIC (e-learning) 83 96 153 194 172 48 3  

 83 96 154 205 278 421 640 1064 
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Taula 4. Comparativa Graus. Curs 2015-2016 

Programa Taxa de 
rendiment 

Taxa  
d'èxit 

Satisfacció 
Global 

Satisfacció 
Consultor 

Satisfacció 
Recursos 

Satisfacció 
Avaluació 

Respostes 
Valoració 

Global 
Estudiants 

curs 

Grau en Psicologia 73.6% 91.6% 74.0% 75.0% 66.0% 72.1% 8361 6218 

Grau en Administració i Direcció d'Empreses 72.2% 92.0% 76.4% 77.7% 69.1% 77.6% 4207 5408 

Grau en Dret 75.9% 92.8% 78.5% 78.0% 71.8% 75.7% 4089 3728 

Grau en Enginyeria Informàtica 62.6% 86.2% 72.2% 74.9% 64.8% 74.1% 2379 3042 

Grau en Educació Social 80.7% 94.5% 75.4% 75.0% 73.7% 75.2% 2618 2206 

Grau en Comunicació 81.7% 95.3% 76.7% 78.9% 71.4% 79.2% 2273 1805 

Grau en Multimèdia 75.7% 96.5% 72.7% 76.3% 60.5% 73.7% 1450 1548 

Grau en Criminologia 81.7% 94.1% 76.7% 77.1% 73.3% 72.8% 1954 1530 

Grau en Màrqueting i Investigació de Mercats 72.2% 92.5% 79.0% 77.7% 71.1% 77.7% 906 1319 

Grau en Humanitats 77.5% 96.8% 82.5% 84.3% 77.7% 83.5% 1459 1158 

Grau en Relacions Laborals i Ocupació 75.9% 92.3% 77.5% 76.8% 73.4% 73.7% 1040 1018 

Grau en Tecnologies de Telecomunicació 57.6% 82.4% 67.2% 73.3% 60.4% 71.6% 618 745 
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Programa Taxa de 
rendiment 

Taxa  
d'èxit 

Satisfacció 
Global 

Satisfacció 
Consultor 

Satisfacció 
Recursos 

Satisfacció 
Avaluació 

Respostes 
Valoració 

Global 
Estudiants 

curs 

Grau en Turisme 74.1% 93.4% 80.2% 81.0% 75.5% 80.7% 665 720 

Grau en Informació i Documentació 81.1% 96.6% 77.6% 79.9% 71.0% 79.7% 710 393 

Grau en Llengua i Literatura Catalanes 79.6% 97.9% 81.0% 83.1% 77.9% 83.0% 610 376 

Grau en Història, Geografia i Història de l’Art (UOC-UdL) 63.4% 96.4% 77.9% 82.3% 72.5% 79.2% 249 253 

Grau en Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades 73.7% 91.3% 79.9% 79.0% 78.1% 81.5% 304 224 

Grau en Economia 55.8% 90.7% 83.2% 85.1% 78.4% 83.7% 137 189 

Grau en Ciències Socials 68.0% 90.1% 83.1% 83.6% 83.2% 83.1% 183 163 

Grau de Gestió i Administració Pública (UOC-UB) 70.3% 97.0% 75.6% 78.4% 73.0% 79.5% 90 101 

 74.2% 92.5% 76.0% 77.1% 69.7% 75.6%   

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 2015-2016 

Programa Taxa de 
rendiment Taxa d'èxit Satisfacció 

Global 
Satisfacció 
Consultor 

Satisfacció 
Recursos 

Satisfacció 
Avaluació 

Respostes 
Valoració 

Global 
Estudiants 

curs 

Màster universitari en Dificultats de l’Aprenentatge i 
Trastorns del Llenguatge 93.0% 97.6% 71.5% 71.4% 68.1% 73.2% 2706 1953 

Màster universitari en Advocacia 87.0% 95.6% 67.0% 68.0% 59.2% 63.8% 694 763 

Màster universitari en Nutrició i Salut 92.3% 97.2% 73.0% 73.0% 69.4% 74.0% 769 596 

Màster universitari en Seguretat de les Tecnologies de 
la Informació i les Comunicacions (UOC-UAB_URV) 81.5% 96.0% 76.0% 74.4% 71.2% 75.0% 392 480 

Màster universitari en Fiscalitat 88.2% 97.6% 82.6% 85.5% 75.4% 82.0% 264 397 

Màster universitari en Direcció de les Organitzacions en 
l'Economia del Coneixement 87.0% 96.6% 80.8% 75.9% 77.1% 79.7% 355 385 

Màster universitari en Educació i TIC 2015 91.1% 98.2% 80.3% 80.4% 77.8% 81.0% 537 312 

Màster universitari en Neuropsicologia 82.8% 94.1% 78.3% 76.4% 73.5% 75.4% 484 276 

Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals 85.4% 95.4% 77.0% 79.3% 66.4% 75.6% 135 251 

Màster universitari en Enginyeria Informàtica 81.5% 96.4% 73.2% 73.2% 73.5% 73.7% 235 245 

Màster universitari en Gestió Cultural (UOC-UdG) 85.6% 95.3% 76.2% 79.1% 70.5% 77.0% 286 238 

Màster universitari en Educació i TIC 88.7% 98.7% 78.2% 74.0% 73.6% 77.0% 197 235 

Màster universitari en Bioinformàtica i Bioestadística 
(UOC-UB) 78.4% 93.4% 71.2% 72.5% 65.1% 71.5% 243 215 

Màster universitari en Aplicacions Multimèdia 79.9% 94.0% 73.8% 76.4% 65.9% 80.4% 164 190 
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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 universitari en Prevenció de Riscos Laborals 83.8% 96.2% 88.5% 91.2% 88.6% 89.5% 183 185 

Màster universitari en Enginyeria de Telecomunicació 
(UOC-URL) 79.9% 94.2% 70.1% 72.4% 67.2% 74.2% 194 166 

Màster universitari en Drets Humans, Democràcia i 
Globalització 81.2% 94.8% 74.2% 70.0% 68.8% 73.2% 194 155 

Màster universitari en Treball Social Sanitari 87.7% 97.0% 84.8% 89.0% 80.9% 80.5% 158 153 

Màster universitari en Humanitats: Art, Literatura i 
Cultura Contemporànies 79.7% 98.7% 78.4% 80.7% 76.7% 80.7% 167 146 

Màster universitari en Gestió Cultural 90.4% 99.6% 82.5% 80.5% 72.7% 78.9% 120 146 

Màster universitari en Desenvolupament d’Aplicacions 
per a Dispositius Mòbils 76.7% 89.9% 77.4% 76.7% 63.2% 78.7% 164 119 

Màster universitari en Telemedicina 86.0% 95.2% 72.4% 75.5% 74.0% 68.8% 98 115 

Màster universitari en Anàlisi Política 74.0% 95.5% 80.8% 71.7% 74.5% 74.5% 99 98 

Màster universitari en Responsabilitat Social 
Corporativa 85.7% 96.1% 87.3% 81.8% 86.5% 85.6% 134 95 

Màster universitari en Anàlisi de l'Entorn Econòmic 87.7% 97.4% 83.7% 82.1% 73.2% 84.9% 86 93 

Màster universitari en Gestió Estratègica de la 
Informació i el Coneixement en les Organitzacions 80.9% 98.8% 74.3% 70.1% 66.7% 77.7% 105 92 

Màster universitari en Programari Lliure 82.4% 94.6% 72.9% 76.3% 59.3% 71.2% 59 89 
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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 universitari en Societat de la Informació i el 
Coneixement 70.4% 98.8% 60.4% 66.0% 65.4% 73.6% 53 86 

Màster universitari en Administració i Govern Electrònic 87.6% 98.2% 74.8% 74.8% 73.4% 80.0% 143 85 

Màster universitari de la Mediterrània Antiga (UOC-
UAB-UAH) 77.8% 98.1% 89.5% 84.4% 84.7% 91.8% 124 82 

Màster universitari en Turisme Sostenible i TIC 79.5% 92.6% 79.3% 84.4% 74.3% 81.6% 150 70 

Màster universitari en Estudis de la Xina i el Japó: Món 
Contemporani 81.0% 92.1% 74.5% 77.4% 68.5% 79.6% 55 62 

Màster universitari en Ocupació i Mercat de Treball: 
Intervenció i Coaching en l'Àmbit Laboral 92.3% 99.0% 81.0% 84.5% 76.8% 80.2% 100 49 

Màster universitari en Enginyeria de Telecomunicació 70.1% 93.7% 83.7% 82.0% 73.5% 79.6% 49 48 

Màster universitari de la Mediterrània Antiga (UOC-
UAB) 86.7% 96.8% 68.4% 68.4% 75.7% 74.3% 38 38 

Màster universitari en Societat de la Informació i el 
Coneixement  2015 90.6% 99.3% 88.3% 86.2% 83.1% 88.3% 60 23 

Màster universitari en Psicologia, Salut i Qualitat de 
Vida 96.0% 98.0% 87.5% 86.7% 81.3% 100.0% 16 13 

Màster universitari en Estudis Catalans 83.9% 96.3% 50.0% 75.0% 50.0% 75.0% 4 10 

 87.5% 96.6% 75.3% 75.2% 70.8% 75.7%   

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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