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1. DADE
ES IDENT
TIFICADO
ORES
Universita
at

Universiitat de Girona

Nom del C
Centre

FACUL
LTAT D’ED
DUCACIÓ I PSICOLO
OGIA
Campus Barri Vell
Plaça San
nt Domènec, 9
17004 Giirona

Dades de c
contacte

Responsab
bles de l’ela
aboració de
e l’informe
e de seguim
ment
Nom i cog
gnoms

Càrrec

Resp
ponsabilitatt

Montserrat Vilà Suñé

Vice
edegana de P
Política
Acad
dèmica i de Q
Qualitat

Respo
onsable de Q
Qualitat del Centre
C

Composiciió de la Com
missió de Qualitat
Q
dell Centre Do
ocent (CQC
C) que aprovva l’inform
me de
seguimentt
Nom i cog
gnoms

Càrrec

Resp
ponsabilitatt

Josep M. Seerra Bonet

Degà
à

Presid
dent de la CQ
QC

Montserrat Vilà Suñé

Vice
edegana de P
Política
Acad
dèmica i de Q
Qualitat

Respo
onsable de Q
Qualitat del Centre
C

Carme Mon
ntserrat Boad
da

Viced
degana de Prààcticum i Mo
obilitat

Anna Planaas Lladó

Coord
dinadora del Grau en Edu
ucació
Social

Francesc Sid
dera Caballeero

Coord
dinador del G
Grau en Mesttre en
Educa
ació Infantil

Raquel Heras Colas

Coord
dinadora del Grau en Me
estre en
Educa
ació Primàriaa

Sílvia Mayo
oral Rodrígueez

Coord
dinadora del Grau en Ped
dagogia

Sara Malo C
Cerrato

Coord
dinadora del Grau en Psicologia

Josan Langaarita Adiego

Coord
dinador del G
Grau en Treb
ball social

Sílvia Llach
h Carles

Coord
dinadora del Màster en Professorat
P
d’ESO
O, Batxilleratt, Formació Professional
P
i Ense
enyament d’IIdiomes

Mònica Gon
nzález Carrassco

Coord
dinadora del Màster en Treball,
T
Relac
cions Laboralls i Recursoss Humans

Judit Fullan
na Noell

Coord
dinadora del Màster en Atenció
A
a la
Diverrsitat en una Educació Inclusiva
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Marta Sadu
urní Brugué

Coord
dinadora del Màster en Psicologia
P
Generral Sanitàriaa

Meritxell Esstebanell
Minguell

Dire
ectora Departtament
Peda
agogia

Professora del Dep
epartament de
d Pedagogia

Moisès Esteeban Guitart

Secrretari del Dep
partament dee
Psicologia

Professor del Deppartament de
e Psicologia

Jordi Cicress Bosch

Cap d’àrea de Diidàctica de la
a
Llen
ngua

Professor del Deppartament de
e
Didàc
ctiques Especcífiques

Sandra Casttillejos Larru
uy

Estud
diant del Graau en Educacció Social

Irune Déu J
Julià

Estud
diant del Graau en Doble Titulació
T
en
Mestrre en Educacció Infantil i Mestre
M
en
Educa
ació Primàriaa

Edi López M
Marín

Estud
diant del Graau en Mestre en
Educa
ació Primàriaa

Arnau Rayaa Casanova

Estud
diant del Graau en Psicologia

Carla de la F
Fuente Cerezzo

Estud
diant del Graau en Treball Social

Víctor Chap
parro Rodrígu
uez

Cap de la secretaaria acadèmica

Repre
esentant del PAS

Montserrat Bertran Ten
nas

Serv
vei Educatiu del Gironès-ELIC
C

Repre
esentant exteern àmbit ed
ducació

Lluís Puigdeemont Reverrter

Dire
ector Fundacció SER.GI

Repre
esentant exteern àmbit soccioeducatiu

Laura Masfe
ferrer Boix

Coorrdinadora CA
AS (Centre
d’ate
enció i seguim
ment a les
drog
godependènccies) del Ripo
ollés
(Girona)

Repre
esentant exteern àmbit sallut

Adm
ministradora de Centre

Secretària CQC

Lourdes Solldevila Ferná
ández
Pilar del Acebo Peña

Memb
bre del GPA
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Titulacion
ns impartid
des al Centr
re
Denomina
ació

Codi R
RUCT

Crè
èdits
EC
CTS

Any
impllantació

C
Coordinado
or/a de
grrau o màstter

Grau en Edu
ucació Sociall

250032
27

240
0

2009
9/2010

A
Anna Planas Lladó
L

Grau en Meestre en Educcació Infantill

250100
03

240
0

2009
9/2010

Frrancesc Side
era Caballero
o

Grau en Meestre en Educcació Primàriia

250098
85

240
0

2009
9/2010

R
Raquel Heras Colas

Grau en Psiicologia

250032
25

240
0

2009
9/2010

Saara Malo Cerrrato

Grau en Ped
dagogia

250032
28

240
0

2010
0/2011

Síílvia Mayora
al Rodríguez

Grau en Treeball Social

250159
96

240
0

2010
0/2011

Joosan Langariita Adiego

Màster en T
Treball, Relaccions Labora
als
i Recursos H
Humans

43125118

90

2010
0/2011

M
Mònica Gonzá
ález
Ca
Carrasco

Màster en A
Atenció a la Diversitat
D
en
una Educacció Inclusiva

43153116

60

2015
5/1206

Ju
udit Fullana Noell

Màster Inteeruniversitarii en Psicolog
gia
General San
nitària

431499
93

90

2014
4-2015

M
Marta Sadurn
ní Brugué
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2. PR
ROCÉS D’’ELABOR
RACIÓ DE
E L’INFOR
RME DE SEGUIME
S
ENT (ISC
C)
AQU Catalunya establleix que el procedimen
nt de seguim
ment de less titulacionss s’ha d’alin
near amb ell
procedimen
nt d’acreditacció de les mateixes,
m
el ccontingut de l’ISC és el mateix
m
que eel fixat per als
a informess
d’acreditaciió. Tanmateiix, i per tal de centrar la reflexió en els aspec
ctes més relllevants, els ISC anualss
consistiran en la valorració dels ap
partats 3 (V
Valoració dee l’assolimen
nt dels estàn
ndards de qualitat)
q
i 4
(Valoració i proposta deel pla de millo
ora).
L’elaboració
ó d’aquest in
nforme de seg
guiment ha sseguit el proccediment dell SGIQ de laa UdG P4 Seg
guiment delss
resultats i m
millora de la titulació.
t
Per a tots ells graus de la
a FEP (Grau en Educacióó Social, Grau
u en Mestre en
e Educació Infantil, Gra
au en Mestree
en Educació
ó Primària, Grau
G
en Ped
dagogia, Graau en Psicolo
ogia i Grau en
e Treball Soocial) i per al
a Màster en
n
Treball, Rellacions Labo
orals i Recurrsos Human
ns, en aquestt informe de
e seguiment es pren com
m a punt dee
partida el P
Pla de Millorra de al FEP
P que sorgeiix del procéss d’acreditac
ció d’aquestees titulacionss (2015). En
n
canvi, d’aco
ord amb la da
ata de la veriificació de less seves mem
mòries, el Màsster en Atencció a la Diverrsitat en una
a
Educació In
nclusiva i el Màster
M
Interu
universitari een Psicologia
a General Sanitària no vaan participar en el procéss
d’acreditaciió i, per tan
nt, la valora
ació que reaalitzen en aquest inform
me de seguiiment té un
n nivell méss
aprofundit, alhora que proposen
p
pe
er primera veegada objectiius de millorra per incorpporar al Pla de
d Millora dee
la FEP.
Tanmateix, per a l’elab
boració d’aq
quest inform
me s’ha utiliitzat tota la informació recollida en el catàleg
g
d’evidènciess i el corpus d’indicadorss definits com
m a necessarris en el segu
uiment de lees titulacionss, seguint less
directrius d
d’AQU Catalu
unya i facilita
ats per la Un
niversitat i l’eescola. Totess aquestes evvidències esta
an recollidess
en un aplicaatiu informàttic que està a disposició d
de tots els meembres de la
a Comissió dee Qualitat de
el Centre.
El Consell de Govern de la UdG
G va aprovar
ar, el 28 dee maig de 2015,
2
el Regglament d’orrganització i
funcionameent de l’estru
uctura respon
nsable del Siistema de ga
arantia intern
na de la quaalitat (SGIQ) dels estudiss
de la Univeersitat de Giirona. Aquesst reglamentt fixa la creació, composició i funciions de les Comissió
C
dee
Qualitat de Centre Doceent (CQC). Aquesta
A
comisssió és l’òrga
an responsab
ble dels proceessos de qua
alitat relatiuss
a les titulaccions oficials de cada cen
ntre docent. La CQC hau
urà de vetllarr per la quallitat en el pla
antejament i
desplegameent dels proccessos de verificació, segguiment, mo
odificació i acreditació
a
d
dels estudis de
d grau i dee
màster imp
partits en el centre, així com també dels processsos del SGIQ
Q a nivell de centre doce
ent. Ha estatt
aquesta Com
missió de Qu
ualitat del cen
ntre qui ha an
nalitzat les evidències
e
i aprovat
a
aqueest informe de
d seguimentt
i el pla de m
millora en la seva
s
sessió 2//2017 de 23 de març de 2017.
2
La Junta d
de Centre va
a aprovar l’in
nforme de sseguiment en
n la sessió 2/2017
2
de 223 de març de 2017. La
a
Comissió dee Qualitat dee la Universittat va analitzaar i aprovar l’ISC
l
en la se
essió 2/2017 de 27 d’abriil de 2017.
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3. Valor
ració de l’’assolime
ent dels esstàndard
ds d’acred
ditació

Estàndar
rd 1: Qualitat del pro
ograma fo
ormatiu
EVIDÈNCIES
S
Codificació

Descripció

3.1.1.

Informes de seguiment

3.1.2.
3.1.3.

Màster Psiccologia General Sanitària: TFM
M_Plantilla A
Màster Psiccologia General Sanitària: TFM
M_Plantilla B
Màster Psiccologia General Sanitària: TFM
M. Rúbrica avalu
uació
presentació
ó oral TFM
Màster Psiccologia General Sanitària: Guiaa revisada Pràctiiques I
i II 2016
Model convveni MPGS_UdG
G-UOC_SG

3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.

Subm
ministrador
Plana
a web UdG (Quaalitat)
http://www.udg.eduu/udgqualitat/P
Presentaci%C3
%B3/
/tabid/16235/laanguage/ca-ES//Default.aspx

Tal com s’’especifica a l’apartat 1.Dades
1
iden
ntificadores, la FEP im
mparteix, ent
ntre altres, les
l
següentss
titulacions:
 Graau en Educa
ació Social, Grau en M
Mestre en Ed
ducació Infa
antil, Grau een Mestre en
e Educació
ó
Prim
mària, Grau en Pedagogia, Grau en P sicologia i Grau en Treba
all Social
 Màsster en Treball, Relacion
ns Laborals i Recursos Humans, Màster en Atencció a la Diverrsitat en una
a
Edu
ucació Inclussiva i Màster Interuniverssitari en Psiccologia Generral Sanitàriaa
Com a evidèència s’ofereiix l’enllaç alss informes dee seguiment.

erfil de co
ompetènciies de la titulació és consisttent amb els requiisits de la
a
1.1. El pe
disciplina
a i amb el nivell form
matiu corrresponentt del MECES.
En tots els graus i els màsters
m
que
e són objectee de seguimeent en aquesst informe n
no hi ha cap modificació
ó
respecte a laa verificació de les seves memòries.
m
Relacionat aamb aquest subestàndard
s
d, el Pla de M
Millora de la FEP té establerts 2 object
ctius de millo
ora referits all
Grau en M
Mestre en Ed
ducació infan
ntil (MEI) i al Grau en
n Mestre en Educació P
Primària (ME
EP). Són elss
següents:
Codi
Titulac
ció
Objec
ctiu
Tancat
IAI/15/01

MEI/ME
EP

Definiir amb maajor clareda
at els aspectes específfics de les
compe
etències quee es treballen
n a cada assignatura i, en
n particular,
la corrrespondènccia entre competències, activitats fformatives i
d’avalluació dels m
mòduls i assig
gnatures

no

IAI/15/o2

MEI/ME
EP

Assegurar que eels plans d’estudis delss graus de Mestre en
Educa
ació Infantil i Educació Primària in
ncloguin la ccompetència
digitall docent d
definida pel “Projecte interdepartaamental de
Comp
petència Digittal Docent”

no

http:///premsa.gencaat.cat/pres_fssvp/AppJava/notapremsavw
w/277731/ca/
govern
n-crea-projectee-interdeparta
amental-comp
petencia-digitaal-docentdefinirra-competenciies-digitals-ten
nir-docents-ca
atalunya.do

Comp
petència digittal docent: “Conèixer,
“
seleccionar i utilitzar les
tecnollogies digitalls de manera
a reflexiva i crítica,
c
amb ll’objectiu de
facilitar i millorar els processo
os d’ensenyam
ment i apren
nentatge”.
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Codi
IAI/15/01
I

Objectiu
u

Resp
ponsable

Definir amb majo
or claredatt els aspe
ectes Coord
dinació dels
específic
cs de les competèn
ncies que
e es graus en MEI i
treballen
n a cad
da assign
natura i, en MEP
particula
ar,
la
correspond
c
dència
en
ntre
competè
ències,
ac
ctivitats
formatives
s
i
d’avalua
ació dels mò
òduls i assiignatures

Prioritat

Estudis

MitjanaAlta

MEI-MEP
P

Constitu
ució de gru
up de treba
all que pro
omogui dis
scussió i reeflexió per
r tal de: [11]
Reorden
nar les com
mpetències de MEI i de
d MEP (nu
umeració ig
igual en competències
s
iguals) i afegir una
a o dues de
e MEI a ME
EP i a la in
nversa, i [2
2] Revisar el llistat de
e
compone
ents/resulttats d’apren
nentatge qu
ue ja es va acordar el 2011-2012 i aplicar-lo
o
a la mod
dificació i all disseny de
e les assign
natures
Acció
A
1

Aquesta acció
a
es va portar als Con
nsells d’Estudis dels grau
us de MEI i M
MEP durant el curs 2015
52016 per discutir la metodologia
m
per assolir l’objectiu.
l
Des de la coor
ordinació dels graus es va
encarrega
ar a cada àrea d’estudis u
una anàlisi deels contingutts, metodoloogies docentss i d’avaluació
ó
dels mòduls als quals imparteixen
n docència. Aquesta
A
part de l’acció esstà pràcticam
ment tancada
a.
La fase seegüent és la posada en ccomú per miillorar aquests aspectes een els plans d’estudis peer
així finalm
ment poder clarificar
c
com
m i en quins mòduls
m
s’abo
orden les com
mpetències dels
d graus.
Execució parcial
p
de l’a
acció en un 550%

Objectiu
O
asso
olit parcialm
ment (50%)

Codi
IAI/15/02
I

Objectiu
u

Resp
ponsable

Assegurar que ells plans d
d’estudis dels
graus de
d Mestre en Educa
ació Infanttil i
Primària
a incloguin
n la compe
etència dig
gital
docent
definid
da
pel
“Projecte
interdep
partamenta
al de Comp
petència Dig
gital
Docent”
”

Coord
dinació dels
graus en MEI i
MEP

Prioritat
Alta

Estudis
MEI-MEP
P

Coord
dinació
menciió TIC

http://prem
msa.gencat.cat/p
pres_fsvp/AppJJava/notapremssavw/
277731/ca/g
govern-crea-pro
ojecte-interdepaartamentalcompetencia
a-digital-docentt-definira-comp
petencies-digitallstenir-docentts-catalunya.do

Competènccia digital docent: “Conèiixer, seleccionar i
utilitzar lees tecnologiess digitals de m
manera reflex
xiva i
crítica, am
mb l’objectiu de
e facilitar i milllorar els proccessos
d’ensenyam
ment i aprene
entatge”.
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Incorporació de la
a competèn
ncia digital docent a la
l llista de competències del pla
a
docent, anàlisi dels descripto
ors d’aques
sta competència i esta
abliment de
d la relació
ó
entre competència
a i les difere
ents assignatures

Acció
A
1

Aquesta acció
a
s’està treballant
t
en
n paral·lel am
mb l’objectiu
u de millora IAI/15/01 en tant que la
concreció
ó de la integrració del deseenvolupameent de la com
mpetència diggital en el pla docent dells
graus de MEI
M i MEP es
e farà duran
nt el treball de clarificació de l’abord
datge de les competèncie
c
es
del grau. Durant el cu
urs 2015-2016
6 els coordin
nadors del grau s’han reu
unit amb la co
oordinació de
la menció
ó TIC per recollir la infoormació que hauria de fo
ormar part d
de l’acció IA
AI/15/02. Aix
xí
mateix la
a coordinació
ó de TIC estàà treballant durant aque
est curs ambb professoratt de les àreees
dels Depa
artaments de Didàctiquees Específiqu
ues i de Ped
dagogia per desenvolupa
ar activitats i
metodolo
ogies que perrmetin trebaallar la comp
petència digital docent d
de manera trransversal alls
graus de MEI
M i MEP.
Execució parcial
p
de l’a
acció en un 2
25%

Objectiu
O
asso
olit parcialm
ment (25%)

dis i l’estr
ructura de
el currícu
ulum són coherentts amb el perfil de
e
1.2. El plla d’estud
competèn
ncies i amb els objec
ctius de la
a titulació..
No hi ha objjectius de miillora en el Pla
P de Milloraa de la FEP relacionats am
mb aquest su
ubestàndard..
El Consell d
de Govern 3//2016 de 12 de maig de lla UdG va ap
provar inclou
ure en les m
memòries de programació
p
ó
dels estudiss de grau el requeriment
r
t que els estu
udiants de la
a Universitatt de Girona aacreditin el nivell
n
B2 dell
MECR d’un
na tercera llen
ngua per a l’’obtenció dell títol de grau
u. Aquesta in
nclusió es poot fer en el moment
m
de la
a
verificació, seguiment, modificació
m
o acreditació .
au que a hore
es d’ara no in
ncorporen aq
quest requeriiment són:
A la FEP elss títols de gra
•
•
•
•
•
•

Graau en Educacció Social
Graau en Mestre en Educació
ó Infantil
Graau en Mestre en Educació
ó Primària
Graau en Psicolo
ogia
Graau en Pedago
ogia
Graau en Treballl Social

Per tal d’aju
ustar aquest requeriment
r
t a tots els graaus es crea l’’objectiu de millora
m
ISC/117/01.
Codi

Objectiu

Resp
ponsable

ISC/17/011 Incorpor
rar el req
queriment que
els estud
diants acre
editin el n
nivell
B2 del MECR d'una
d
terrcera Degan
nat, GPA
llengua per a l'o
obtenció d
del/s
títols de grau
g
del ce
entre

Prioritat

Estud
dis

Alta

Tots els esttudis de
grau que no
o
tinguin incorporat
el requisit de
d la
tercera llen
ngua
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Informe dee Seguimentt del curs 20
015-2016
FACULTAT
T D’EDUCA
ACIÓ I PSIC
COLOGIA

Accions viinculades a l’Objectiu de Millora
a ISC/17/01
1
ACCIÓ 1 Incorporacció del requissit de la terceera llengua
ACCIÓ 2 Modificaciió dels itineraris dels plan
ns d'estudis implicats
i
i co
omunicació d
dels canvis re
ealitzats
al Servei de
d Gestió Aca
adèmica i Esttudiants i a lees Secretaries Acadèmiqu
ues dels centtres
docents im
mplicats
ACCIÓ 3
Activitats d'informació
d
ó sobre el req
quisit d’acred
ditació del niv
vell de tercerra llengua pe
er
obtenir el títol
t
als estud
diants de nou
u accés a l’esstudi de grau
u a partir del curs 2017/20
018
Termini dee finalització:: 2n semestre
e de 2016-20
017

1.3. Els es
studiants admesos tenen
t
el pe
erfil d’acc
cés adequa
at per a la titulació i el seu
nombre é
és coheren
nt amb el nombre
n
de
e places offertes.
Relacionat amb aquest subestàndarrd, el Pla dee Millora de la FEP té establert 1 obbjectiu de millora
m
referitt
específicam
ment al Grau en
e Educació Social. És el següent:
Codi
Titulaciió
Objec
ctiu
Tancatt
IAI/15/03
3

Codi

Educació
ó
Social

Millora
ar l’aprenenttatge de com
mpetències acadèmiques que permettin
que totts els estudiaants puguin assolir
a
un miillor rendimeent acadèmicc

Objectiu

Respo
onsable

Millorar
l’apre
enentatge
de
e
IAI/15/03
3 competèn
ncies
acadèmiqu
a
ues
que
e
permetin
n que tots els
e estudia
ants puguin
n
assolir un millor re
endiment accadèmic

Acció 1

Prioritat

Coordinac
ció del
Grau, conjjuntament Alta
amb els re
esponsables
dels mòdu
uls que
inclouen el
e PAT,
mòduls 5 i 11:
“L’aprenentatge de
l’estudiant
universita
ari 1 i
“L’aprenentatge de
l’estudiant
universita
ari 2”

no

Estudis
Educació
Social

Dins del pla d’acció
ó tutorial d
del Grau, concretame
c
ent en el m
mòdul “L’ap
prenentatge
e
de l’estud
diant unive
ersitari 1”,, realització
ó d’una acc
ció específfica per ide
entificar els
s
estudian
nts que tin
nguin més dificultats
s en les co
ompetènciees de tipus
s acadèmic
c
(compren
nsió i exp
pressió esccrita, gestiió de la in
nformació,, organitza
ació de les
s
tasques) i una altra
a acció per donar sup
port a la miillora d’aqu
uestes com
mpetències a
primer curs.
c
A finals deel curs 2015-2016 es van
n introduir algunes
a
modificacions en
n el disseny del
d mòdul de
l’aprenenttatge de l’estu
udiant univeersitari 1 per aplicar el cu
urs 2016-20117. A final de
el proper currs
es podrà veure
v
si l’obje
ectiu s’ha asssolit.
Execució parcial
p
de l’a
acció en un 155%

Objectiu asssolit parciallment (15%)
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Informe dee Seguimentt del curs 20
015-2016
FACULTAT
T D’EDUCA
ACIÓ I PSIC
COLOGIA

Valoració
ó dels prin
ncipals ind
dicadors
Grau en EDUCACIÓ SOCIAL
Taula 1.1 O
Oferta, dem
manda i matrícula
Curs
s
2012-1
13
60
85
60
80
__

Places ofertes
Demanda 1era opció
Estudiantss de nou ingrrés
Percentatgge d’accés en
n primera pre
eferència
Percentatgge d’accés en
n matricula a setembre

Curs
2013
3-2014
60
6
94
9
75
93
3,33
__
_

Curs
2
2014-15
60
91
68
88,24
__

Curs
2015-16
60
107
63
90,48
__

Taula 1.2a
a. Nota de ta
all
CURS
2009-10

CURS
S
2010-111

CURS
S
2011-1
12

CURS
2012-13
3

CURS
2013-14

CURS
2014-15

CURS
2015-16

COU+PAA
AU

5,99

6,08

6,74

7,28

7,31

7,46

7,95

Diplomatss/Llicenciats

1,74

7,16

--

6,85

--

6,8

CFGS

8,19

7,34

7,46

7,3

7,32

7,46

7,04

COU+PAA
AU i estud
dis
iniciats
CFGS i esttudis iniciats

5,97

7,93

6,46

--

8,17

7,78

8

8,35

8,24

8,36

7,79

7,65

6,21

7,73

Majors de 25 anys

7,17

8,06

6,38

6,81

6,5

5,25

7,94

Majors de 40 anys

--

--

6,8

--

--

--

--

Majors de 45 anys

--

--

7,33

--

--

--

--

Taula 1.2b
b: Relació entre place
es sol·licita
ades i plac
ces ofertes.. Comparat
ativa entre estudis de
e
Grau de le
es universittats catalan
nes curs 20
015-16
Estudi

Universitat

Place
es
Ofertt.

Assign
nats
totalls

Educació
socia
al
(Barcelonaa)
Educació
socia
al
(Bellaterraa)
Educació
ó
socia
al
(Girona)
Educació ssocial (Lleida
a)
Educació
socia
al
(Tarragonaa)
Educació ssocial (Vic)

UB

180

202

321

1,78

UAB

80

89

176

2,20

UdG

60

73

107

1,78

UdL
URV

80
50

108
66

116
91

1,45
1,80

Uvic

50

74

30

0,60

500

612

841

TOTALS

Sol·liciitants 1a
op.
o

Núm estudiiants
sol·licitants
s 1 op. x
places oferttes
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Informe dee Seguimentt del curs 20
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FACULTAT
T D’EDUCA
ACIÓ I PSIC
COLOGIA

Taula 1.3. Nota d’acc
cés
Curs 2015
5-16

Perc
centatge de
e nota d’acccés

Batxilleratt / COU amb PAU
CFGS

5-6
15,63
3
0,65

6-7
64,58
5,88

7-8
17,71
58,17

8-9
2,08
33,33

+9
__
1,96

Taula 1.4. Via d’accés
s
Curs 2015
5-16
Batx./COU
U amb PAU
FP2, CFGS
S + Univ FP2
2/ CFGS
Univ. Batxx./ COU + Diiplomat. Llice
enciat
Més grans de 25 anys + Més grans de 40 anys
Altres acceessos

N
11
422
2
2
__
_

%
17,46
66,67
3,17
3,17
__

Seguint la ttendència deels dos darrrers anys proop d’un 67%
% dels estudiants que ess matriculen
n al Grau en
n
Educació So
ocial provenen de Cicles Formatius d
de Grau Sup
perior, sobrettot del cicle d’Integració
ó social. Això
ò
ha configurat un alumnat amb heterrogeneïtat dee característiiques, i ha prropiciat l’imppuls d’accion
ns de millora
a
al Grau quee posteriormeent es comen
ntaran. Amb l’evolució deels anys d’im
mplantació deel Grau, s’observa com la
a
nota de talll dels estud
diants proced
dents de less PAAU augm
menta, menttre que la d
dels estudian
nts de CFGS
S
tendeix a la disminució. Amb tot, la nota mitjanaa d’entrada en
e les diferen
nts opcions seeria d’un 7,54
4.
En relació aamb el nomb
bre de sol·liccitants en prrimera opció
ó, la xifra se situa en els 107. La taxa
a de número
o
d’estudiantss sol·licitantss en primera
a opció per p
plaça oferta és de 1,78, essent la Ud
dG la tercera
a universitatt
(conjuntam
ment amb la UB) amb més
m demandaa. El percen
ntatge d’accés en primerra preferènciia seguint la
a
tònica dels tres cursos anteriors éss molt elevatt (90,48 %). El percentatge d’accés en primera
a preferència
a
augmenta a partir del curs
c
2013-20
014, momentt en què deix
xa d’haver-h
hi un nombree de places limitat
l
per a
estudiants p
provinents dee CFGS.

MESTRE EN
N EDUCACIIÓ INFANT
TIL
Grau en M
Taula 1.1 O
Oferta, dem
manda i matrícula

Places oferttes
Demanda 11era opció
Estudiants matriculats dee nou ingrés
Percentatgee d’accés en prrimera preferè
ència
Percentatgee d’accés en matricula
m
a sete
embre

Curs
C
2012
2-2013

Curs
2013-2014

Curs
2 014-2015

Curs
2015-2016

80
221
2
86
95,35
__

80
101
83
83,13
__

80
81
86
90,70
__

80
106
83
89,16
__

Curs
C
2012
2-2013

Curs
2013-2014

Curs
2 014-2015

Curs
2015-2016

9,04
9
9,04
9

8,27
8,27

5,01
5,01

7,42
7,42

Taula 1.2. Nota de talll

Nota de talll juny PAU
Nota de talll juny CFGS
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FACULTAT
T D’EDUCA
ACIÓ I PSIC
COLOGIA

Taula 1.3. Nota d’acc
cés
Curs 2015
5-16
Batxillerat / COU amb PA
AU
CFGS

Perc
centatge de nota
n
d’accés
5-6

6-7

7-8

8-9

+9

__
33,33
3

3,93
33,33

44,94
22,22

44,94
11,11

6,18
__

Taula 1.4. Via d’accés
s
Curs 2015
5-16
Batx./COU amb PAU
FP2, CFGS + Univ FP2/ CFGS
C
Univ. Batx.// COU + Diplo
omat. Llicenciiat
Més grans d
de 25 anys + Més
M grans de 40
4 anys
Altres accesssos

N

%
29
50
2
4
__

334,94
660,24
2,41
4,82
__

Prop d’un 6
60% dels esttudiants que
e s’han matriiculat al Grau
u en Mestre en Educacióó Infantil el curs
c
2015-16
6
provenen d
del Cicle Form
matiu de Grau Superior d’Educació Infantil. Aqu
uesta proporrció augmen
nta una mica
a
respecte dells cursos antteriors fins all 2014-2015.. En aquest curs
c
2014-20
015 es va inveertir la propo
orció perquèè
es va instau
urar la Provva d’Aptitud Personal (PA
AP), que con
nsistia en qu
uè per a pod
der accedir als graus en
n
mestre caliaa haver superat en les PA
AU els exàmeens de castelllà i català am
mb una mitjaana de 5, i se
ense que cap
p
de les dues llengües foss valorada am
mb menys d
de 4. Això va
a fer que no poguessin acccedir un no
ombre elevatt
d’estudiantss de CFGS. En
E canvi, a pa
artir del 20115-16, els estu
udiants de CFGS es van ppreparar i va
an repetir less
proves de PA
AU de llengü
ües i han torn
nat a accedirr en una prop
porció encara
a més elevadda que anterio
orment.
La mateixa acció (introd
ducció de la PAP) va proovocar que en
n el curs 2014-2015 la noota de tall diisminuís finss
al 5 (ja que, a banda dee la nota d’acccés de les P
PAU, s’havia de complir la
l condició d
de la mitjana
a de llengüess
amb 5) però
ò ja en el cu
urs 2015-16 s’ha
s
recuperaat i ara està a l’entorn de
el 7,5, tot i qque encara no arriba a la
a
nota dels cu
ursos anterio
ors al 2013-14. Encara noo ha passat prou
p
temps com
c
per valoorar les diferè
ències en elss
estudiants rrespecte d’aq
quells cursos, i a més a m
més, està prev
vist i en aque
ests momentss acordat i in
nformat, quee
a partir del jjuny de 2017
7 es farà una PAP específi
fica per a messtres (amb un examen prreparat expre
essament).
Aleshores seerà el moment d’establir algun mecan
nisme de valoració de less diferències que hi puguii haver entree
els grups qu
ue han entratt amb PAP i els
e anteriors .
Sí que cal vvalorar posittivament que
e, els estudiaants provineents de PAU, en molts ccasos tenen la
l mateixa o
millor nota que la nota de tall. Aqu
uest percentaatge és de pro
op del 90% en
e el cas dells qui venen de PAU. Elss
qui venen d
de cicle, al contrari,
c
un terç entren amb una no
ota més baix
xa. Aquesta introducció de proves o
demandes eespecífiques sembla que també ha p rovocat una disminució de la deman
nda de plaça
a en primera
a
opció respeecte dels currsos 2012-13
3 i anteriors . Simplemen
nt, menys ge
ent en total va optar pe
els graus en
n
mestre, perr la dificultatt afegida. Tot i així aque st 2015-16 s’ha comença
at a recuperaar i caldrà mirar
m
aquesta
a
dada en els propers currsos. Cal valo
orar positivaament, tanm
mateix, que prrop del 90%
% dels matricculats són dee
primera preeferència, aprroximadame
ent com és haabitual.
Per últim, aquesta pro
oporció tan gran d’estu
udiants que venen de CFGS,
C
òbviaament, es manifesta
m
en
n
diferències entre el grup
p de cada currs. Tot i així,, precisamen
nt aquest és el
e problema qque vol adre
eçar la PAP, i
efectivamen
nt, des del curs
c
2014-20
015 hi ha m
menys diferèn
ncies en asp
pectes fonam
mentals com la lectura i
l’escriptura..
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FACULTAT
T D’EDUCA
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Grau en M
MESTRE EN
N EDUCACIIÓ PRIMÀR
RIA
Taula 1.1 O
Oferta, dem
manda i matrícula

Places oferttes
Demanda 11era opció
Estudiants matriculats dee nou ingrés
Percentatgee d’accés en prrimera preferè
ència
Percentatgee d’accés en matricula
m
a sete
embre

Curs
C
2012
2-2013

Curs
2013-2014

Curs
2 014-2015

Curs
2015-2016

180
248
2
180
1
83,89
__

90
121
93
83,87
__

90
96
88
96,59
__

90
136
95
91,58
__

Curs
C
2012
2-2013

Curs
2013-2014

Curs
2 014-2015

Curs
2015-2016

8,12
8
8,15
8

7,80
7,80

5,00
5,00

7,45
7,45

Taula 1.2. Nota de talll

Nota de talll juny PAU
Nota de talll juny CFGS

Taula 1.3. Nota d’acc
cés
Curs 2015
5-16
Batxillerat / COU amb PA
AU
CFGS

Perc
centatge de nota
n
d’accés
5-6

6-7

7-8

8-9

+9

22,15
5
__

51,27
12,15

21,52
62,5

5,06
12,5

__
12,5

Taula 1.4. Via d’accés
s
Curs 2015
5-16
Batx./COU amb PAU
FP2, CFGS + Univ FP2/ CFGS
C
Univ. Batx.// COU + Diplo
omat. Llicenciiat
Més grans d
de 25 anys + Més
M grans de 40
4 anys
Altres accesssos

N

%
74
18
1
2
__

77,89
18,95
1,05
2,11
__

El curs 2015
5-2016 hi ha
a hagut al Grrau de Mestrre en Educacció Primària una demand
da d’entrada del 50% perr
sobre de lees places ofeerides mostrrant que aqu
uest Grau seegueix tenin
nt una altíssiima capacita
at d’atracció
ó
d’estudiantss a la UdG. Aquesta proporció
p
au
ugmenta significativame
ent respecte el curs 2014-2015. La
a
marcada daavallada del curs 2014-2
2015 és prob
bablement deguda
d
a l’ap
plicació de lla PAP per als
a graus dee
mestre a to
otes les univversitats cata
alanes per p rimera vega
ada. Aquest curs
c
la dema
manda s’ha siituat en una
a
proporció siimilar a la deel curs 2012--2013 però ell percentatgee d’accés en primera
p
prefferència ha pujat
p
gairebéé
8,5 punts peercentuals fin
ns el 91,58%, altíssim perrcentatge d’a
admesos en primera
p
prefe
ferència.
La via d’acccés al Grau
u és majorittàriament ell Batxilleratt. El nombre d’estudian
nts provinen
nts de cicless
formatius h
ha augmentatt respecte el curs 2014-2
2015 (per l’effecte de la PA
AP) però es manté significativamentt
per sota dell percentatgee d’anys anterriors a la imp
plantació de la PAP.
El canvi en la nota de tall
t d’accés també
t
es va veure afecta
ada per la im
mplantació dee les PAP i s’ha
s
tornat a
recuperar p
pel curs 2015--2016 en líniia amb les nootes de curso
os anteriors.
És encara p
prematur perr valorar l’efe
ecte que tind
drà a mig terrmini l’aplica
ació de la PA
AP, especialm
ment perquèè
aquesta pro
ova canvia dee format per als alumnes que accediran al curs 20
017-18. En toot cas, les dades semblen
n
indicar quee s’està produ
uint un canv
vi en el perffil dels alumnes que acce
edeixen al G
Grau en term
mes de la via
a
d’accés, ara bé, la prova -tret del prim
mer any- no ha fet dismin
nuir la dema
anda de placees.
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FACULTAT
T D’EDUCA
ACIÓ I PSIC
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Grau en PEDAGOGIA
A
Oferta, dem
manda i matrícula
Taula 1.1 O
Curs
C
2012
2-2013

Curs
2013-2014

Curs
2 014-2015

Curs
2015-2016

60
37
59
62,71
6
__

60
35
63
55,55
__

60
32
61
52,45
__

60
42
77
54,55
__

Curs
C
2012
2-2013

Curs
2013-2014

Curs
2 014-2015

Curs
2015-2016

6,20
6
6,20
6

6,77
6,77

6,25
6,25

6,16
6,16

Places oferttes
Demanda 11era opció
Estudiants matriculats dee nou ingrés
Percentatgee d’accés en prrimera preferè
ència
Percentatgee d’accés en matricula
m
a sete
embre

Taula 1.2. Nota de talll

Nota de talll juny PAU
Nota de talll juny CFGS

Taula 1.3. Nota d’acc
cés
Curs 2015
5-16
Batxillerat / COU amb PA
AU
CFGS

Perc
centatge de nota
n
d’accés
5-6

6-7

7-8

8-9

+9

49,611
2,15

38,76
32,26

10,08
51,61

1,55
11,83

__
2,15

Taula 1.4. Via d’accés
s
Curs 2015
5-16
Batx./COU amb PAU
FP2, CFGS + Univ FP2/ CFGS
C
Univ. Batx.//COU + Diplo
omat. Llicencia
at
Més grans d
de 25 anys + Més
M grans de 40
4 anys
Altres accesssos

N

%
39
37
__
1
__

550,65
448,05
__
1,3
__

Tal com po
odem veure en
e les tauless els estudiaants que escu
ullen Pedago
ogia com a pprimera opcció es mantéé
aproximadaament en un 50% des del curs 2012-2
2013 fins el curs 2015-20
016. Malgratt aquestes da
ades, com ess
veurà més eendavant, la taxa d'èxit en
e els estudiss és alta. Perr tant, podem
m deduir quee l’alumnat que
q d’inici no
o
ha escollit ccom a primera preferènccia cursar el G
Grau de Ped
dagogia, s'aca
aben implicaant i romanen
n en el Grau
u
fins a finalittzar els seus estudis.
Pel que fa laa nota de talll, observem que és la m
mateixa tant pels
p estudian
nts procedentts de les PAU
U com els dee
CFGS i, quee aquesta prà
àcticament no
n ha variat m
massa en els darrers anyss. També call dir que en el
e curs 2015-2016 aproxiimadament la
l meitat de l'alumnat haa accedit al Grau
G
de Peda
agogia via less PAU i l'altrre meitat via
a
CFGS; aqueest fet és la tò
ònica habitua
al des de l’iniici del Grau (201o-2011).
(
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Grau en PSICOLOGIA
A
Taula 1.1 O
Oferta, dem
manda i matrícula
Places oferttes
Demanda 11era opció
Estudiants matriculats dee nou ingrés
Percentatgee d’accés en prrimera preferè
ència
Percentatgee d’accés en matricula
m
a sete
embre

Curs
C
2012
2-2013
80
117
79
72,15
7
__

Curs
2013-2014
80
167
80
85
__

Curs
2 014-2015
80
140
83
81,93
__

Curs
2015-2016
80
127
84
70,24
__

Curs
C
2012
2-2013

Curs
2013-2014

7,4
7

7,56

7,4
7

7,56

Curs
2 014-2015
7,56
7,56

Curs
2015-2016
7,86
7,86

Taula 1.2. Nota de talll
Nota de talll juny PAU
Nota de talll juny CFGS

Taula 1.3. Nota d’acc
cés
Curs 2015
5-16
Batxillerat / COU amb PA
AU
CFGS

Per
rcentatge de nota d’accéés
5-6
6

6-7

7-8

8-9

+9

12,9
93
__

51,72
3,33

26,29
55

8,19
36,67

0,86
5

Taula 1.4. Via d’accés
s
Curs 2015
5-16
Batx./COU amb PAU
FP2, CFGS + Univ FP2/ CFGS
C
Univ. Batx.// COU + Diplo
omat. Llicenciiat
Més grans d
de 25 anys + Més
M grans de 40
4 anys
Altres accesssos

%

N
67
12
3
2
__

79,76
14,29
3,57
2,38
__

El nombre d
de places de nou ingrés a primer currs que ofereix
x el Grau en Psicologia éss de 80, i s’h
ha mantingutt
estable duraant les quatrre darreres promocions.
p
S’han assign
nat 127 places en primeraa opció per al
a curs 2015-2016, essen
nt lleugerameent inferior aquesta
a
xifraa en compara
ació als curso
os 2013-20144 i 2014-20115, i superiorr
al curs 2012
2-2013. El no
ombre d’estu
udiants matrriculats de no
ou ingrés s’h
ha mantingutt dins l’interv
val de placess
que s’ofereiixen, essent lleugeramen
l
nt superior ells dos darrerrs cursos aca
adèmics. El ppercentatge d’estudiantss
de nou ingréés matricula
ats en primera preferènciaa oscil·la entre el 70% i ell 82%.
Respecte less notes de ta
all del mes de
d juny (en p
primera assig
gnació) per accedir
a
als esstudis, s’ha mantingut
m
all
voltant del 77,5% i ha an
nat incrementtant progresssivament cad
da curs acad
dèmic. El maj
ajor percenta
atge (51,72%))
d'estudiantss matriculatss provinents de la via PAU
U se situa en
n la nota d’accés entre el 6 i el 7, seguiit dels de 7-8
8
(26,29%) i d
dels de 5-6 (112,93%). En el cas dels esstudiants qu
ue provenen de
d la via de ccicles formatius, el majorr
percentatgee se situa en les
l qualificaccions de 7-8 ((55%), seguitt del 8-9 (36,67%).
La via majo
oritària d’acccés al Grau en
e Psicologiaa són les PAU
U (79,76%), seguit
s
dels ci
cicles formatiius del qualss
provenen un
na quarta pa
art dels estud
diants. L’accéés de persones amb altres estudis uniiversitaris i de
d majors dee
25 i/o 40 an
nys és molt baix,
b
oscil·lan
nt el percentaatge entre 2 i el 3,5%.

Informe de segu
uiment del curs 2015-2016 – Fa
Facultat d’Educa
ació i Psicologia
a

16/106

Informe dee Seguimentt del curs 20
015-2016
FACULTAT
T D’EDUCA
ACIÓ I PSIC
COLOGIA

Grau en TR
REBALL SO
OCIAL
Taula 1.1 O
Oferta, dem
manda i matrícula

Places oferttes
Demanda 11era opció
Estudiants matriculats dee nou ingrés
Percentatgee d’accés en prrimera preferè
ència
Percentatgee d’accés en matricula
m
a sete
embre

Curs
C
2012
2-2013

Curs
2013-2014

Curs
2 014-2015

Curs
2015-2016

60
46
62
79,03
__

60
48
63
66,67
__

60
72
67
76,12
__

60
79
64
76,56
__

El Grau en
n Treball Soccial a la Uniiversitat de Girona va començar
c
el curs 2010-22011. Des d’’aleshores la
a
demanda co
om a primerra opció ha anat
a
en augm
ment situant--se en el curs 2015-20166 en 79 estud
diants, el quee
representa un ràtio dell 1,32 (1a opció/oferta).. Del total d’estudiants
d
que sol·licitten l’entrada
a, el 76,56%
%
accedeix al Grau, la qu
ual cosa afavoreix la conttinuïtat en els
e estudis per
p part dels sol·licitantss. A més, call
destacar qu
ue el Grau omple
o
el tottal de les seeves places que
q
s’ofereix
xen en la coonvocatòria de juny. En
n
definitiva, aaquest conju
unt de dades mostren quee, tot i el context de crissi econòmicaa en el que es
e va obrir ell
Grau, aquessta titulació s’ha consoliidat a la Un
niversitat de Girona i es pot preveurre una contiinuïtat en la
a
demanda.
Taula 1.2. Nota de talll
Curs
C
2012
2-2013

Curs
2013-2014

Curs
2 014-2015

Curs
2015-2016

6,81
6
6,81
6

5
5

6,57
6,57

6,84
6,84

Nota de talll juny PAU
Nota de talll juny CFGS

Taula 1.3. Nota d’acc
cés
Curs 2015
5-16
Batxillerat / COU amb PA
AU
CFGS

Perc
centatge de nota
n
d’accés
5-6

6-7

7-8

8-9

+9

48,94
4
4,35

40,43
22,83

8,51
58,7

2,13
14,13

__
__

Segons dad
des dels ind
dicadors doccents per all desenvolup
pament i l’a
anàlisi de lees titulacion
ns de l’AQU
U
(WINDDAT
T), la Universsitat de Girona ha estat lla segona un
niversitat cata
alana amb laa nota de talll més alta en
n
el curs 2015
5-2016 (6,84
44), darrera de la Univerrsitat de Barrcelona (7,40
08). Aquest ffet afavoreix
x un punt dee
partida delss estudiants amb millorrs habilitats i hàbits d’eestudi, la qual cosa facillita el desple
egament dell
contingut de les assigna
atures del Gra
au.
Pel que fa lles notes d’a
accés existeix
x una gran d
diferència entre els estud
diants proced
dents de Battxillerat amb
b
PAU i els q
que venen dee CFGS; vald
dria la pena explorar l’im
mpacte que té aquesta d
diferència en
n l’expedientt
acadèmic dee cada estudiiant.
Taula 1.4. Via d’accés
s
Curs 2015
5-16
Batx./COU amb PAU
FP2, CFGS + Univ FP2/ CFGS
C
Univ. Batx.// COU + Diplo
omat. Llicenciiat
Més grans d
de 25 anys + Més
M grans de 40
4 anys
Altres accesssos

N

%
36
24
2
2
__

56,25
37,5
3,13
3,13
__

Pel que fa a la via d’a
accés, la ma
ajor part dells estudiantss prové de Batxillerat
B
aamb PAU. Tot i això, ell
percentatgee d’estudiants que venen de CFGS és molt signifiicatiu en els estudis per d
dos motius fonamentals.
f
.
Informe de segu
uiment del curs 2015-2016 – Fa
Facultat d’Educa
ació i Psicologia
a

17/106

Informe dee Seguimentt del curs 20
015-2016
FACULTAT
T D’EDUCA
ACIÓ I PSIC
COLOGIA

D’una band
da perquè els estudiants procedents
p
C
CFGS d’Integ
gració Social i d’Animacióó Socioculturral troben en
n
els estudis de Treball Social
S
un bo
on complemeent a la seva formació professional
p
i una possiibilitat per a
millorar les condicions laborals
l
dinss de l’àmbit d
de la intervenció social i,, d’altra band
da, perquè ells estudiantss
procedents d’aquests dos
d
CFGS te
enen la convvalidació dee 30 crèdits. Pel que faa als estudiants titulatss
universitariis i majors dee 25 i 40 any
ys representeen el 6,26% dels estudian
nts. Les placces reservade
es per aquestt
tipus d’accéés es van om
mplir complletament, fett que mostra l’interès per
p aquesta ttitulació enttre un perfill
d’estudiantss més grans.

Màster en
n TREBALL
L, RELACIO
ONS LABOR
RALS I REC
CURSOS HU
UMANS (M
MTRLRH)
Taula 1.1. O
Oferta, dem
manda i ma
atrícula
Indicador
rs
Places oferttes
Estudiants de nou ingréss

Currs 2012-13

Curs 2013-1
14

30
14

30
17

Curs
2015

2
2014-

Curs
s 2015-16

30
24

30
17

Com es pot observar a la
l taula 1.1. la demanda d
dels estudis del
d MTRLRH
H ha estat foorça estable en
e els cursoss
2012-2013, 2013-2014 i 2015-2016, exceptuant eel curs 2014--2015 en el qual
q
aquesta demanda va
a créixer finss
els 24 estud
diants. Consiiderem que el
e fet que la d
demanda perr al curs 2017
7-2018 hagi eestat fins i to
ot superior a
la del curs 2
2014-2015, que
q la preinsccripció hagi eestat molt més
m elevada que
q la matrícu
cula de forma
a sistemàtica
a
durant tots aquests anyys, i que algu
uns estudian
nts no hagin tirat endava
ant amb els estudis en saber
s
que no
o
disposarien
n de beca, in
ndica que els estudis teenen potenccialitat suficiient per atrraure un ma
ajor nombree
d’estudiantss.
La manca d
de suficientss recursos econòmics
e
haa estat un factor
f
que ha
h exercit un
n impacte negatiu en la
a
matrícula, ttal com ho han
h expressatt persones in
nteressades per
p l’oferta formativa.
f
Un altre facto
or que tambéé
ha tingut un
n cert impactte, tot i que menor,
m
és el fet que el mà
àster només s’ofereix en modalitat prresencial. En
n
un futur valldria la pena
a estudiar si seria possiblle oferir una doble moda
alitat: presen
ncial i semiprresencial perr
afavorir la matrícula d’estudiants
d
geogràficame
g
ent allunyatts o bé amb dificultats pper formar-sse de forma
a
presencial p
per la seva sittuació labora
al i/o familiaar.
Taula 1.2. Procedènc
cia
Indicadorss
Estudiants q
que provenen de la mateixa universitat
Estudiants q
que provenen d’altres unive
ersitats del SUC
C
Estudiants q
que provenen d’altres unive
ersitats de l’esttat
Estudiants q
que provenen d’universitatss estrangeres
Sense inform
mar

Curs 201213

Cur
rs 201314

Cu
urs 201420
015

Curs 201516

7
6
1
1
_

14
1
2
_
_

17
2
1
3
1

14
1
2
-

Segons mosstra la taula 1.2. la majo
or part dels eestudiants prrocedents de
el MTRLRH provenen de
d la UdG en
n
coherència amb el seu objectiu
o
d’insserir-se profeessionalment en el territo
ori gironí. No obstant aix
xò, el màsterr
ha comptatt amb estud
diants que provenen
p
d’’altres univeersitats del territori
t
esppanyol i d’alltres països..
Paral·lelameent i, a difeerència dels primers an
nys, el MTR
RLRH ha com
mptat en lees darrers ed
dicions amb
b
estudiants d
del programa
a ERASMUS
S provinents de Romania
a malgrat la llengua d’imppartició del màster
m
no éss
l’anglès. Con
nsiderem qu
ue aquest darrrer és un ind
dicador de l’’interès pels seus contingguts més enlllà de la zona
a
geogràfica m
més immediata. Pel que fa als estud
dis d’origen la distribució
ó corresponeent al curs 2015-2016 ha
a
estat la quee es mostra a continuaciió sent aqueesta indicativ
va de l’interès que despeerta entre estudiants dee
diferents dissciplines i qu
ue ve reforça
at pel caràcterr interdisciplinari del mà
àster.
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Estudis p
previs

Universitat
U
t

Enginyeriia Tècnica en Informàtica
I
de
e Sistemes

UdG
U

Grau en C
Comptabilitat i Finances

UdG
U

Grau en C
Comptabilitat i Finances

UdG
U

Grau en P
Psicologia

UdG
U

Grau en P
Psicologia

UdG
U

Psicologiaa

UB
U

Ciències d
del Treball

UdG
U

Grau en C
Comptabilitat i Finances

UdG
U

Grau en P
Psicologia

UdG
U

Sociologiaa

Universidad
U
Pú
Pública de Nav
varra

Psicologiaa

UdG
U

Grau en P
Psicologia

UdG
U

Grau en D
Dret

UdG
U

Psicologiaa

Universitat
U
dee València

Grau en A
Administració i Direcció d'Empreses

UdG
U

Grau en P
Psicologia

UdG
U

Grau en P
Pedagogia

UdG
U

Màster en
n ATENCIÓ A LA DIVE
ERSITAT en
n una EDUC
CACIÓ INC
CLUSIVA (M
MADEI)
Taula 1.1. O
Oferta, dem
manda i ma
atrícula
Indicador
rs

Cu
urs 2015-16

Places oferrtes
Estudiantss matriculats de
d nou ingrés

30
22

Taula 1.2. Procedènc
cia
Indicador
rs

Curss 2015-16

Estudiantss que provenen
n de la mateixa
a universitat
Estudiantss que provenen
n d’altres univ
versitats del SU
UC
Estudiantss que provenen
n d’altres univ
versitats de l’esstat
Estudiantss que provenen
n d’universitatts estrangeres
Sense inforrmar

18
3
1
0

El curs 2015
5-2016 és el primer any del
d Màster en
n Atenció a la Diversitat en una Educcació Inclusiv
va (MADEI),,
amb la quall cosa no es disposa de dades de currsos anteriorrs que permetin observaar l’evolució de la oferta,,
demanda, m
matrícula i procedència.
p
. Fins el currs 2014-2015
5 s’havia rea
alitzar el Mààster en Edu
ucació en la
a
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Diversitat, d
de 90 crèditss. En els 4 cursos anteriorrs les dades de
d matrícula de nou ingréés van ser less següents:
 currs 2014-2015
5: 11 estudian
nts de nou in
ngrés
 currs 2013-2014
4: 10 estudian
nts
 currs 2012-2013
3: 18 estudian
nts
 currs 2011-2012
2: 23 estudian
nts.
En el curs 2015-2016 es produeix
x un increm
ment consideerable de la matrícula rrespecte als dos cursoss
immediatam
ment anterio
ors. La majorria d’ells provvenen de la Universitat
U
de
d Girona i laa majoria d’e
ells ha cursatt
el Grau en Mestre en Educació
E
Infantil i en E
Educació Priimària. El màster
m
és unaa oportunita
at per poderr
aprofundir een temes quee s’han tracta
at escassameent en els esttudis dels gra
aus en mestree de la FEP.
Tots els esttudiants mattriculats el cu
urs 2015-20116 complien
n els requisitss d’accés i d
d’admissió esstablerts a la
a
memòria, per la qual cossa cap d’ells va haver de ccursar complements de formació.
f

Màster Intteruniversiitari en PSIICOLOGIA
A GENERAL
L SANITÀR
RIA (MIPGS
S)
El Màster Universitari en Psicolog
gia General Sanitària s’ofereix com
m un màsterr interuniverrsitari de la
a
Universitat de Girona i la Universittat Oberta dee Catalunya. El Màster segueix les diirectrius que
e estableix la
a
llei (Resolució 5872 de 3 de juny de
e 2013 de la Secretaria General
G
de Universidadess- BOE nº 13
33) i habilita
a
per a la proffessió de Psiccòleg Genera
al Sanitari.
El màster téé com a objecctiu principa
al preparar alls estudiantss com a psicò
òlegs de l’àmbbit de la salu
ut i habilitar-los per l’exeercici regulatt de la profe
essió reconegguda com a Psicòleg
P
Gen
neral Sanitarri. El títol permet exercirr
l’activitat prrofessional per
p compte prropi (i registtrar el centre de psicologia com a centtre sanitari) o aliena.
La Universiitat de Giron
na i la Univ
versitat Oberrta de Catalu
unya han diissenyat un únic Màsterr que es pott
realitzar en diferents modalitats doccents. Cada aassignatura del
d Màster es pot fer o béé en la moda
alitat on-linee
(a través deel campus virtual
v
de la UOC) o bé en modalita
at presencial (a les auless de la UdG
G). D'aquesta
a
manera la U
UdG i la UO
OC volen donar respostaa a les necesssitats de ca
ada estudiant
nt dissenyantt un sistema
a
flexible de rrealitzar la docència.
d
L’ú
única excepciió a aquesta doble moda
alitat és a l'asssignatura de
d Pràctiquess
Externes 1 i Pràctiques Externes
E
2 qu
ue s'han de rrealitzar de manera
m
prese
encial al si dee les institucions amb less
quals el Màsster ha formalitzat un con
nveni.
Tots els estu
udiants adm
mesos tenen el
e perfil que ees requereix: llicenciat o graduat en Psicologia am
mb un perfill
de formació
ó que contem
mpla l'itinera
ari en psicoloogia clínica pels
p primers o, en ambdóós casos, hav
ver cursat 90
0
crèdits en l''àmbit de la psicologia cllínica, de la salut o psico
osanitària. Com
C
es pot appreciar en le
es taules quee
segueixen, d
durant el currs 2014-2015
5 i 2015-2016
6 hem ocupatt les places que teníem peer oferir.
Taula 1.1. O
Oferta, dem
manda i ma
atrícula
Indicador
rs

Curs
C
2014-20
015

Curs
s 2015-16

Places oferttes

40

40

Estudiants matriculats dee nou ingrés

37

42

El 17 de juliiol de 2014, l’Agència
l
de Qualitat Uniiversitària (A
AQU) va eme
etre l’informee favorable de
d verificació
ó
del títol oficcial del Màster en Psicologia Generaal Sanitària per
p la Unive
ersitat de Girrona i per la
a Universitatt
Oberta de C
Catalunya. La
a nova titula
ació fou publlicada al BOE
E el 22 de ju
uny de 2015. L'oferta de places es va
a
establir en 4
40 matricula
ats de nou in
ngrés. D’acorrd amb la meemòria prese
entada i aproovada, els esttudiants quee
optaven a aaquestes 40 places
p
podien
n escollir reaalitzar el programa de less assignaturees en la mod
dalitat virtuall
(via campuss UOC) o preesencial (via campus UdG
G). També ess podia optarr a un dissen
ny de matrícu
ula mixt quee
combinés assignatures realitzades
r
al
a campus virrtual o preseencial. Aquestes facilitats
ts, tal com pu
untualitza la
a
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Memòria deel Màster, ten
nien com a objectiu
o
ajudaar a la concilliació de la vida laboral aamb els ensen
nyaments dee
mestratge ttenint en com
mpte la partticularitat d’aaquests estu
udis que regu
ulen la profeessió de la psicologia
p
en
n
l’àmbit psiccosanitari.
El curs 2014
4-2015 es va
an registrar 170
1 sol·licitu
uds de preinsscripció. 48 no
n van formaalitzar el pag
gament de la
a
preinscripciió i 68 no va
an aportar la
a documentaació necessàrria. Un cop analitzada
a
laa documentacció aportada
a
pels restantts aspirants,, segons els requisits d'aaccés aprova
ats a la Mem
mòria del M
Màster, i d'accord amb la
a
disposició aaddicional sèptima
s
de Regulació d
de la Psicolo
ogia Professiional Sanitàària segons Real Decrett
1393/2007 de 29 d'octu
ubre, quedare
en 52 aspiran
nts. La Comiissió Paritària del Màsterr va aplicar els
e criteris dee
selecció exp
posats a la Memòria
M
per tal
t d'ajustar lla demanda a les places reals
r
que es ppodien oferirr. Van entrarr
40 alumness. Cal dir quee 3 dels nou ingressats vaan cursar baixa per raons personals iimprevistes en
e el curs dee
la matrículaa. Es va proceedir a oferir aquestes 3 p
places a les persones que seguien de laa llista dels 52
5 acceptats..
Per diferen
nts raons no
o es van pod
der ocupar perquè moltts dels aspirrants ja havvien optat per
p una altra
a
universitat o havien ren
nunciat. Els 3 que van inttentar entrarr es van trob
bar que el Mààster ja havia
a començat i
van renunciiar al seu torn. Això enss va portar a la reflexió que
q es necessitava un peeríode més ampli
a
d'espaii
entre el pro
océs d'estudi dels candida
ats, el de seleecció i assign
nació i el període de matrrícula. Per aq
questa raó ell
període de matrícula s'h
ha traslladatt de finals dee juliol a prin
ncipis de settembre i s'haa establert un
n tancamentt
del procés d
de selecció i assignació
a
la
a tercera setm
mana de julio
ol, deixant 10
0 dies per less al·legacionss, renúncies i
noves admisssions.
El curs 2015
5-2016 es va
an registrar 174
1 sol·licitu
uds de preinsscripció. 42 no
n van formaalitzar el pag
gament de la
a
preinscripciió i 13 la van
n anul·lar, 311 no varen ap
portar els do
ocuments soll·licitats dinss el termini sol·licitat.
s
45
5
aspirants vaan optar al prrocés d'admiissió. Una veegada reunida la Comissió
ó Paritària deel Màster i escoltades less
al·legacionss de dos aspiirants, es van
n concedir prrevi consulta
a, 42 places de nou ingréés. En total, la matrícula
a
entre els no
ous alumnes i els que es matriculaven
m
de segon curs foren 75.
Donada la d
demanda creeixent de pre
einscripcionss i tenint en compte que, cada cop m
més, existeix coneixement
c
t
per part deels estudian
nts dels requ
uisits per pooder optar al
a procés d''admissió, d
de l'obligatorrietat de less
pràctiques eexternes, etc. es preveu que
q el nombrre d'aspirantss que puguin
n optar al proocés d’admissió amb tota
a
la documen
ntació en reg
gla, vagi en augment.
a
Éss per aquest motiu que pel
p curs 20166-2017 es va
a demanar a
l'AQU l'augm
ment de placces que es po
oden oferir p assant de 40
0 a 60 places, petició que se'ns va con
ncedir. Quedii
constància een aquest informe de seg
guiment quee el nombre de
d places aug
gmentades h
ha anat acom
mpanyat d'un
n
nombre de p
places propo
orcionals delss centres de p
pràctiques.
La mitjana d
de crèdits matriculats
m
pe
els estudiantss el curs 2014
4-2015 ha esstat de 52, 822 i de 40, 5, el
e curs 2015-2016. Tots ells, supereen el mínim
m establert p
per poder-see matricular. Hi ha estu
udiants que prefereixen
n
realitzar el Màster amb
b més temps,, deixant alggunes assignatures de prrimer semesttre pel tercerr donat que,,
aleshores, n
només tenen pràctiques externes
e
II i el TFM. Sup
posem que la por a no pooder seguir ell ritme d'unss
estudis descconeguts fa que
q no tots s'atreveixin a agafar el 100
0% de les asssignatures.
Ens ha sorp
près veure als
a indicadorrs que la miitjana d'estu
udiants per grup
g
se situaa en una ràtio de 5 a 7
estudiants. Cal aclarir que
q aquesta és
é la ràtio dell grup d'estu
udiants prese
encials. La reesta dels estu
udiants estan
n
a les aules vvirtuals formant grups de
e 30 a 35 perssones.
Hi ha dues assignaturess que es realitzen de man
nera diferentt a la tradicional (grups grans o grup
ps petits): Ell
TFM i les Pràctiques Ex
xternes I i II. Els estudian
nts és distrib
bueixen en grrups no hom
mogenis en trriar una línia
a
de recerca determinada
a. Es procurra que no qu
uedin els gru
ups descomp
pensats. Cad
da estudiant té un tutorr
acadèmic qu
ue guia i sup
pervisa el seu
u treball i un
na aula grupal on compa
arteix debat aamb el grup d'estudiantss
que porta aquest mateeix professo
or. A les prràctiques extternes cada estudiant tté dos tutorrs: un tutorr
professionaal que supervvisa el treba
all diari i un
n professor acadèmic qu
ue ajuda a lla reflexió, ampliació
a
dee
coneixemen
nt, etc., a travvés de tutories virtuals o presencials lligades a l'e
elaboració prrogressiva de
e la memòria
a
de pràctiqu
ues. Els estud
diants d'un mateix
m
profeessor acadèm
mic formen un
u grup i ess relacionen a través dell
fòrum virtu
ual. Tant els grups
g
del TFM
M com el de les pràctiqu
ues tenen una
a ràtio mitjan
na de 6-8 esttudiants. Perr
aquest motiiu ens sembla
a adequat qu
ue als indicad
dors s’anomeenin a aquestts grups “gru
ups petits”.
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Taula 1.2. Procedènc
cia
Indicadorss

Curs 2014-2
2015

Curs
s 2015-16

Estudiants q
que provenen de la mateixa universitat

7

6

Estudiants q
que provenen d’altres unive
ersitats del SU
UC

27

32

Estudiants q
que provenen d’altres unive
ersitats de l’esttat

3

4

Estudiants q
que provenen d’universitatss estrangeres

0

0

Sense inform
mar

0

0

Les nostres dades ens in
ndiquen que
e, durant el ccurs 2015-20
016, els estud
diants de nov
ova inscripció
ó procedentss
de la mateixxa Universittat de Girona
a que van pooder-se matrricular-se al Màster foren
n 7. De la re
esta del SUC
C
foren 32, en
ntre els que cal
c destacar els
e 15 estudiaants de la UO
OC. De la restta de l'Estat pprovenien 4 estudiants.
Veiem, donccs, que la tòn
nica entre 20
014-2015 i 20
015-2016 s'ha
a mantingut sense gaires diferències.
Hem consid
derat important pregunta
ar-se si hi haavia diferènccies entre el nombre d'esstudiants de les diferentss
universitatss que optaven
n i aconseguien accedir a una de les 40
4 places i els que havien
n quedat forra. En aquestt
sentit, tenim
m que, de la mateixa Uniiversitat de G
Girona, 9 van
n quedar sense plaça i 7 vvan entrar. Aquesta
A
xifra
a
no és molt diferent d'a
altres procedències. Per eexemple pro
ovinents de la
l Universitaat de Barcelo
ona, 5 foren
n
acceptats i 9 no van obttenir plaça, de la UAB, een van entra
ar 3 i 3 no. De
D la Universsitat Ramon
n Llull, 4 van
n
aconseguir plaça i 4 no
o. Tal com ja
a hem dit, soobresurt la UOC
U
amb 15 acceptats i 113 pendents.. Podem dir,,
doncs, que eel volum d'esstudiants que provenen d
de la UOC éss superior al de la resta d
d'universitatss; és possiblee
que molts d
d’ells vegin co
om un pas normal
n
passaar del Grau en Psicologia en líniA al M
Màster mentre que, en la
a
resta d'univversitats, incclosa la de Girona,
G
els esstudiants es plantegin op
pcions que im
mpliquin mo
obilitat. Una
a
dada que caaldrà tenir en
e compte i analitzar
a
méés a fons en futurs inform
mes. No hi h
ha estudiantts de fora dee
l'Estat Espaanyol.
Compleme
ents forma
atius
Per accedir al Màster cal
c acreditar 90 crèdits d
de formació en psicologiia psicosanittària realitza
ats durant la
a
formació dee Grau en Psicologia.
P
Aquest
A
certifficat respon a un model comú quee comparteix
xen totes less
Universitatss del SUC i que
q tampoc és
é molt diferrent del model acordat qu
ue apliquen lles altres Un
niversitats dee
l'Estat. A laa pràctica, i després
d
de l'e
estudi realitzzat per la Con
nferència de Degans, la m
majoria de tiitulacions dee
Grau en Psiicologia ja ten
nen aquests 90 crèdits di
dins el seu pla
a d'estudis. Pel
P que fa alss estudis de llicenciatura,
l
,
l’orientació final en clín
nica es consid
dera ja suficiient per atorgar aquests 90 crèdits. I,, en cas de no
n tenir-la ess
procedeix a un còmput d'hores
d
d'asssignatures qu
ue entren din
ns d'aquesta categoria.
c
Preveient laa possibilitatt que algun estudiant
e
no pogués aporrtar el certifiicat dels 90 crèdits psico
osanitaris, la
a
Memòria jaa contemplavva la possib
bilitat de reaalitzar compllements form
matius a traavés d'unes assignaturess
determinad
des que es poden realitzarr de manera vvirtual a trav
vés de la UOC
C.
Donat que p
per accedir al
a Màster cal tenir aquestss 90 crèdits i que aquesta
a informacióó està penjada a la pàgina
a
web, els esttudiants que accedeixen ja
j ho fan am
mb l'acreditacció correspon
nent. Per tan
nt, cap estud
diant, un cop
p
matriculat h
ha de fer com
mplements de
e formació.
Durant els ccursos 2014--2015 i 2015
5-2016 la cooordinadora ha
h orientat a un nombre mínim de persones
p
quee
argumentavven no tenir els
e 90 crèditss i se'ls ha in
nformat dels complementts de formaciió.
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1.4. La tittulació dis
sposa de mecanisme
m
es de coor
rdinació ad
dequats.
Relacionat aamb aquest subestàndar
s
d, el Pla de M
Millora de la
a FEP té esta
ablerts 2 objeectius de milllora. Són elss
següents:
Codi
Objectiu
u
Tancat
IAE/15/04
4

Incremen
ntar el nivell d’assistènciaa i participació dels estu
udiants en elss
Consells d’Estudi i la
l coordinacció entre elss delegats de
d curs i elss
representtants al Conssell d’Estudiss

no

Tots els gra
aus llevat el
Grau en Psiicologia

sí

Grau en Psiicologia

IAE/15/06
6

Incremen
ntar la partticipació dells professorrat en les reunions dee
coordinacció, sobreto
ot amb la intenció d’evitar
d
sola
apaments dee
contingutt i millorar ells sistemes d
d’avaluació co
ontinuada

no

MTRLRH

sí

Tots els gra
aus

Codi
C

Objectiu

Responsa
able

Priioritat

IAI/15/04
I

Incremen
ntar el nive
ell d’assistè
ència i
participa
ació dels estudiants en
n els
Consells d’Estudi i la
l coordina
ació entre
els delega
ats de curs
s i els repre
esentants
al Conselll d’Estudis
s

Deganat,
tjanaMitj
coordinació dels altaa
graus i Consell
C
d'Estudian
nts

Estudis
Totts els garus
da la FEP llevatt
el Grau
G
en
Ped
dagogia
(IA
AI/15/06)

Acció d’’informació
ó a prime
er i segon
n curs per
r tal de d
donar a co
onèixer en
n
profundiitat la partiicipació a la
a universitat
Grau en Educació
E
Social
S
Durant el curs 2015-20
016 s’ha disssenyat un pro
ojecte de sup
port entre igu
uals que té com
c
a un dells
objectius aquesta
a
acció
ó, però aqueest projecte s’ha
s
iniciat el setembre d
del 2016, perr tant a finalls
del curs 20
016-2017 pod
drem veure lla incidència que ha tingu
ut.
Execució parcial
p
de l’a
acció en un 155%

Acció
A
1
Graus en
n MEI i MEP
P
S’ha contin
nuat fent una sessió inforrmativa a prrimer curs, i així
a mateix ss’ha impleme
entat la figura
d’un deleg
gat del degan
nat per a la p
participació dels
d estudiants, que tambbé s’ha reunitt amb tots ells
delegats. Així
A mateix la
a coordinacióó dels graus em MEI i MEP ha fet reu
unions de priincipi de currs
amb tots els
e grups de cada curs. D
Durant el currs 2015-2016
6 s’ha dissenyyat un proje
ecte de suporrt
entre igua
als que té co
om a un delss objectius aquesta
a
acció
ó, però aqueest projecte s’ha
s
iniciat el
e
setembre del 2016, pe
er tant a fin
nals del curss 2016-2017 podrem veu
ure la incidè
ència que ha
tingut.
Execució parcial
p
de l’a
acció en un 155%

Grau en Psicologia
P
Durant el curs 2015-20
016 es va poosar en marxa de manera
a pilot el Pla de Mentoria
a entre igualss,
Pla SiC (Su
uport i Cohe
esió), amb l’oobjectiu de millorar
m
l’adap
ptació dels eestudiants de
e nou ingrés a
la universiitat, disminu
uir i detectar possibles ca
asos d’abando
onament i in
ncrementar la
a participació
ó
dels estud
diants a la un
niversitat. E
El programa contempla la participaciió d’estudian
nts de curso
os
superiors (2n i 3r) com
m a mentorss dels estudiiants de 1r curs
c
i tambéé dels ERASM
MUS. El currs
2015-2016
6 va compta
ar amb un eequip de 10 mentors qu
ue van mento
torar 29 estu
udiants i do
os
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supervisorrs (la coordiinadora i un
n professor del
d Grau). El
E pla contem
mpla la partticipació dells
mentors durant
d
dos an
nys: el primerr any fan meentoria i el se
egon any estaan organitzatts en diverso
os
equips de treball realiitzant tasquees de creació
ó de documents, dissemiinació del pla
a, divulgació
ó,
publicació
ó, formació, entre
e
altres. A final de curs
c
es van administrar
a
qüestionariss a mentors i
mentoratss per valorar el Pla de M
Mentoria. Mallgrat encara s’està treballlant amb el buidat de lees
dades, les entrevistes realitzades p
per part dels supervisors amb els meentors i els mentorats
m
en
ns
permeten afirmar que el pla ha tin
ngut molt bon
na acollida i funcionamen
nt. Tal és aix
xí, que aquesst
segon curss 2016-2017, el pla dispoosa d’un equ
uip de 12 me
entores (quee han estat mentorades
m
a
al
curs 2015--2016), 49 mentorats
m
de 11r curs i 6 ER
RASMUS.
A més dell Pla de Men
ntoria, el Graau en Psicolo
ogia, compta
a amb dues associacionss d’estudiantts
(Associació de Recercca i Promociió de la Psiccologia -ARP
PP- i els estu
udiants reprresentants de
psicologia a nivell nacional –CEPPIE-) que fom
menten la participació
ó estudiantiil
desenvolupament accions com la S
Setmana Psicològica, el PAT
P
de setm
mana, entre altres.
a
Duran
nt
el curs 20116-2017 està
à previst creaar la Delegacció de Psicolo
ogia que reprresentarà a aquestes
a
duees
associacions i als deleg
gats de cadaa curs. Aquesstes associacions també pparticipen en
n les session
ns
d’acollida i les Jornade
es de Portes O
Obertes.
Execució total
t
de l’acciió
Potencia
ació que la franja horrària setma
anal sense classes s’eempri per activitats
a
de
e
participa
ació entre estudiants
e
Grau en Educació
E
Social
S
S ’ha reserrvat una fran
nja horària ssetmanal sen
nse classes, en la que s’h
han realitzatt activitats de
participaciió entre els estudiants. Els indicad
dors previsto
os pel Grau d’Educació Social s’han
n
assolit. S’h
han realitzat 3 reunions d
de delegats amb
a
coordina
ació d’estudiis amb una assistència deel
75% dels convocats.
c
Execució total
t
de l’acciió

Acció
A
2

Graus en
n MEI i MEP
P
S ’ha reserrvat una fran
nja horària ssetmanal sen
nse classes, en la que s’h
han realitzatt activitats de
participaciió entre els estudiants.
e
E
Els indicadorss previstos s’han assolit. SS’han realitzzat 3 reunion
ns
de delegatts amb coord
dinació d’estu
udis amb una
a assistència del 75% delss convocats.
S’han reallitzat reunion
ns de les cooordinacions d’estudis
d
am
mb els delegat
ats, se n’han fet dues amb
b
tots els gra
aus, i una am
mb cada curs del Grau en Mestre en Educació Infaantil (excepte
e 4t).
Execució total
t
de l’acciió
Grau en Psicologia
P
S ’ha reserrvat una fran
nja horària ssetmanal sen
nse classes, en la que s’h
han realitzatt activitats de
participaciió entre els estudiants.
e
E
Els indicado
ors previstoss pel Grau dee Psicologia s’han assolitt.
S’han reallitzat 3 reun
nions amb eels delegats de cada currs i els repreesentants de
e l’ARPP i el
e
CEPPIE am
mb coordina
ació d’estudiss amb una asssistència dell 90% dels coonvocats.
Execució total
t
de l’acciió
Grau en Treball
T
Soc
cial
La franja horària
h
setmanal sense cllasses ja està
à establerta i consolidadaa. Tanmateix, l’alt nombre
de professsorat associatt del Grau ob
bliga a busca
ar altres espa
ais de reunióó fora d’aquessta franja peer
a afavorir la seva particcipació.
Execució total
t
de l’acciió
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Acció
A
3

Augmentt de la partiicipació de
els estudian
nts en els Consells d’E
Estudis
Grau en Educació
E
Social
S
i Gra
aus en MEI i MEP
La particip
pació al Con
nsell d’Estudiis dels estud
diants ronda el 60% de m
mitjana d’asssistència dells
estudiantss convocats, percentatgee que repressenta claram
ment el 10%
% d’augmentt que s’havia
establert com
c
a llindarr d’acceptacióó.
Execució total
t
de l’acciió
Grau en Psicologia
P
La particip
pació al Con
nsell d’Estud
dis dels estud
diants ronda
a el 90-95% de mitjana d’assistència
dels estud
diants convoccats (són 6 reepresentantss: 1 delegat de
d 1r curs, 2 d
delegats de 2n,
2 2 delegatts
de 3r i 1 delegat de 4t). Aquest indicador es
e donat perr assolit don
nat que l’asssistència dells
estudiantss ha estat gairebé del 100
0% en totes lees convocatòrries.
Execució total
t
l’acció
Grau en Treball
T
Soc
cial
Els estudiiants de Treb
ball Social m
membres dell Consell d’E
Estudis i dellegats, estan representatts
formalmen
nt per persones diferentts. Amb la qu
ual cosa cada curs té 2 d
delegats i 2 membres deel
Consell d’estudis. Perr tal d’afavoorir la partticipació dels estudiantss, tots els representant
r
ts
estudiantills, independ
dentment dee si figuren com a deleg
gats o repressentants dell Consell són
n
convidats a assistir a les
l reunions del Consell, de manera que
q s’afavoreeix que es pu
uguin recolliir
les perspeectives dels estudiants
e
am
mb totes les seves diverssitats. En el darrer Conssell d’Estudiis
van particcipar el 50% dels estudiaants convoca
ats, percentatge que reprresenta clara
ament el 10%
%
d’augmentt que s’havia establert com
m a objectiu.
Execució total
t
de l’acciió

En
E tots els ggraus, llevatt en el Grau
u en Psicologgia: objectiu de millora assolit parccialment, qu
ueda penden
nt
l’acció
l
1
Objectiu
O
de m
millora tanca
at per assoliit al Grau en Psicologia
En
E el cas dell MTRLRH, els delegats de primer i ssegon curs són
s els repressentants delss estudiants en el Conselll
de
d Màster i, per tant, no
o és necessarri introduir mecanismess per facilitarr la coordinaació entre ells delegats de
curs
c
i els reepresentants en els Conssells d’Estud
dis. Per contra, sí que ess fa necessarri potenciar la figura deel
delegat
d
de cu
urs entre elss estudiants doncs
d
la mottivació per assumir
a
aque
esta figura sool ser baixa. Gràcies a lees
actuacions
a
realitzades du
urant el curss 2015-2016,, la figura deel delegat de curs s’ha vis
ist reforçada i actualmen
nt
funciona
f
com
m un canal àg
gil de comun
nicació entre l’alumnat i el
e professora
at i entre l’alu
umnat i la co
oordinació. Es
E
considera
c
qu
ue l’objectiu plantejat ha estat assolitt de forma sa
atisfactòria però
p
que no es pot tanca
ar ja que cada
curs
c
acadèm
mic és necessari seguir portant
p
a teermes les du
ues accions plantejades
p
per poder disposar
d
d’un
n
delegat
d
de prrimer curs.
1.

Expllicar les funcions del de
elegat de claasse i la imp
portància que algun estu
udiant assum
meixi aquesta
càrreec
2. Don
nar suport dees de la coorrdinació del màster a aq
questa figura com a interrlocutor entrre l’alumnat i
l’equ
uip docent i entre
e
l’alumn
nat i la coord
dinació.
Objectiu
O
asssolit de form
ma satisfactò
òria però noo es tanca, queden plan
ntejades duees noves acccions amb el
e
termini
t
de fiinalització dee 2n semestrre 2016-20177.
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Codi
C
IAI/15/06
I

Acció
A
1

Objectiu

Resp
ponsable

Incremen
ntar la pa
articipació dels
nat
professorat en les
s reunionss de Degan
coordina
ació, sobr
retot amb
b la
intenció d’evitar so
olapamentts de
contingu
ut i millora
ar els siste
emes
d’avaluac
ció continu
uada

Prioritat

Estudis

Alta

FEP

Planifica
ació sistem
màtica i an
nticipada de les reu
unions de
e professor
rat (de
ells d’Estud
diferent tipologia)
t
i dels Conse
dis.
Grau en Educació
E
Social
S
En relació amb les reunions de proofessorat, s’h
han fet reunio
ons per cursoos a finals de
el primer
semestre i una reunió general a fiinals del segon semestre. El percentaatge d’assistència ha
estat del 66,6
6
% professsorat de priimer i de terccer i del 73%
% amb el proffessorat de segon.
s
El
percentatg
ge és inferiorr en la reuniió general (5
58%). Les reu
unions es van
an fer en períodes no
lectius (peeríode d’exàm
mens de geneer i principiss de juliol). La
L convocatòòria es va ferr després
de fer una
a primera exp
ploració sobrre la disponiibilitat del prrofessorat coonvocat, per intentar
trobar un dia i una fran
nja horària q
que permetéss el major no
ombre d’assisstència. L’asssistència
a les reuniions ha augm
mentat més d
d’un 10%.
Pel que fa al Consell d’Estudis,
d
l’asssistència deel professora
at ha estat deel 54%. Cal remarcar
r
que el pro
ofessorat que
e no ha assiistit als Conssells d’Estud
dis ho és d’ààrees amb molt
m
poca
docència en
e els estudiss i que majorritàriament ofereixen
o
una
a sola optativva. Alguns d’’aquests,
a més, són
n professors associats.
a
Laa valoració, per tant, és sa
atisfactòria.
Execució total
t
de l’acciió
n MEI i MEP
P
Graus en
En el cas del graus en Mestre In
nfantil i Messtre Primària
a, s’han reallitzat específficament
reunions del
d professorrat de primeer curs, a parrtir de la cre
eació (millorr dit, recuperració), el
2014-2015
5, de la figurra d’una cooordinadora de
d primer cu
urs, lligat all mòdul “Ob
bservació
sistemàticca i anàlisi de
d contextoss”, mòdul ceentral per a la insercióó en el grau
u i en la
universitatt, i on es reallitza el PAT.
L’assistènccia del profe
essorat als Coonsells d’estu
udis és majoritària, i no passa el matteix amb
els estudia
ants, on hi asssisteixen ap
proximadameent una mitjana del 40%
% dels que hi podrien
assistir. Aiixò es deu alls horaris i eel calendari dels
d
Consellss d’estudis (eespecialmentt els que
es fan al juny
j
o julioll per temes d’horaris, ettc.). Amb tott, l’assistènci
cia a les reun
nions ha
augmentatt més d’un 10
0%.
Execució total
t
de l’acciió
P
Grau en Pedagogia
En relació amb les reunions de proofessorat en els
e estudis de
e Pedagogia, aquestes s'h
han dut a
terme a fiinals de cada semestre een la franja horària de la que dispoosa la FEP lliure
l
de
docència, per
p tal de faccilitar l'assisttència del pro
ofessorat .
Malgrat em
mprar aquessta franja hoorària, lliuree de docència
a, l'assistènccia i particip
pació del
professora
at no ha esta
at l’esperada.. Concretameent, el percen
ntatge d’assiistència s’ha situat al
voltant dell 40 % pel qu
ue fa al profeessorat a tem
mps complet i el 25% pel que fa al pro
ofessorat
associat.
S'ha obserrvat el mateix
x en les reun
nions de Con
nsell d’Estudis, l’assistènccia aproxima
adament
ha estat del
d 40% dells membres.. La valoracció no és satisfactòria m
malgrat hi hagut
h
un
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incrementt aproximada
ament del 10
0%.
Execució total
t
de l’acciió

Grau en Psicologia
P
En relació
ó a les reunio
ons de professsorat, es fan
n tres reunions a l’any. La primera a inicis de
curs (setem
mbre-octubrre) per presen
ntar l’inform
me de coordin
nació dels reesultats de ca
ada curs;
la segona a finals del primer
p
semesstre (finals geener-inici feb
brer); i la dar
arrera a finalss de curs
(juny-julio
ol). El percen
ntatge d’assisstència no éss massa elev
vat, entre el 330-40%, sob
bretot en
la reunió inicial
i
en que
e es convocaa a tot el proffessorat. L’esstratègia quee s’ha adopta
at des de
coordinaciió per millorrar la particip
pació i l’assisstència ha esstat convocarr-los per cursos (una
hora per curs)
c
i en la franja horàrria en que no
n hi ha docència a la Faacultat. Si bé aquest
sistema fa
acilita la pa
articipació i el tractam
ment dels asspectes conccrets de cad
da curs,
l’assistènccia ha increm
mentat entre u
un 10-15%.
Pel que fa
a al Conselll d’Estudis, al Grau de Psicologia està
e
compossat per 6 prrofessors
representa
ants de cada una de les ààrees de psico
ologia i la sev
va assistènciia és del 90-9
95%. Per
tant, la valloració del se
eu funcionam
ment és molt satisfactòria
a.
Execució total
t
de l’acciió

Grau en Treball
T
Soc
cial
Pel que fa
a a les reunio
ons del profeessorat, en el
e curs actuall s’han progrramat dues reunions
r
amb el prrofessorat de
el Grau per ttal d’avaluarr el desenvolupament deel primer semestre i
establir mecanismes
m
que afavooreixin una millora de
el sistema d’avaluació de les
assignaturres.
Calen desstacar les re
eunions regu
ulars del prrofessorat de
e Treball dee Fi de Gra
au i del
Pràcticum
m per a coo
ordinar el d
desenvolupam
ment d’aque
estes assignaatures i afa
avorir la
coherència
a entre tot el professorat implicat. En
n aquest cas la participaciió ha sigut molt
m alta i
constant.
El princip
pal espai de participació del professo
orat en la prresa de decissions del Grrau és el
Consell d’Estudis,
d
en
n el qual ell grau de participació
p
és molt baaix. Tanmate
eix, s’ha
d’assenyallar que nomé
és 12 professsors del Grau
u ho son a te
emps compleet, dels qualss 4 tenen
una càrreg
ga docent en el Grau de 3 crèdits, mentre que la resta són proffessors assocciats que
tenen altrres feines alienes
a
a laa universitatt. Aquest fe
et dificulta significativament la
participaciió del professsorat en acti
tivitats que s’extralimitin
n de les horess assignadess per a la
docència. En tot cas, ells àrees de cooneixement amb major càrrega
c
docen
nt en el Grau
u sempre
estan reprresentades en
n els Consellss d’estudis pels
p respectiu
us professorss i es pot afirrmar que
el percenttatge d’assisstents a les reunions dee professora
at durant el curs 2015-2016 ha
incrementtat un mínim
m d’un 10% reespecte al currs anterior
Execució total
t
de l’acciió

R
H
Humans i Relacions
R
Laborals
Màster en Treball, Recursos
RLRH consttitueixen un equip docen
nt força estabble al llarg del temps
Els professors del MTR
la qual ha
a permès ana
ar resolent ells solapamen
nts de contin
ngut que s’h
han anat iden
ntificant.
Aquesta estabilitat
e
ha
a permès ell plantejameent de sistem
mes d’avalu
uació conjun
nta entre
assignaturres a través de reunion
ns de coordiinació entre el diferent professorat que les
imparteix.. Aquest sisttema d’avalu
uació comun
na ha permè
ès augmentaar la coherè
ència del
plantejament avaluatiu
u i focalitzarr els esforços dels estudia
ants vers objeectius més co
oncrets i
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millor plan
nificats. Es preveu
p
esten
ndre aquesta
a pràctica a un
u major noombre d’assig
gnatures
en el futu
ur. Al llarg del
d curs 20115-2016 s’ha
an portat a terme trobaades informa
als entre
professorss interessats pel que fa a l’ús de diferents metodologies docen
nts com a insstrument
per compa
artir experiències i enriq
quir perspecttives. Es con
nsidera que eel grau d’asssoliment
d’aquesta accio és força però quee encara hi ha
h espai per millorar en
n el sentit d’e
estendre
sistemes d’avaluació
d
co
onjunta a un
n major nomb
bre d’assigna
atures en el fu
futur.
Execució parcial
p
de l’a
acció (75%)
Establim
ment d’una franja horrària setma
anal sense classes qu
ue faci possible la
convocattòria de reu
unions a da
arrera hora del matí i a primera
a hora de la
l tarda
de forma
a alterna, i utilització
u
al màxim d’aquesta
d
reserva horrària
Grau en Educació
E
Social
S
i Gra
aus en MEI i MEP
La peculia
aritat del esttudis, amb u
un elevat nom
mbre de professorat assoociat, fa que
e d’any a
any s’hagiin de cercar franges horràries difereents per les reunions. Peer l’experièn
ncia dels
darrers an
nys, el sistem
ma que milloor funciona és
é preveure la reunió am
mb anticipació
ó i fer la
reserva dee dia i data a partir d’un
n sistema dee sondeig de disponibilita
tat. Fer reun
nions per
cursos, i per
p tant amb pocs professsors, també facilita l’assiistència, ja qque pots adap
ptar més
els dies i horaris
h
de reu
unions a les aagendes delss participantss
Execució total
t
de l’acciió

Acció
A
2

P
Grau en Pedagogia
En els estu
udis de Peda
agogia hi ha un alt nomb
bre de profe
essorat assocciat que té diificultats
per assistiir a les reunio
ons, malgratt aquestes ess duguin a terrme en la fraanja horària lliure de
docència. Per tal de poder faciliitar el treba
all en equip
p i mantenir
ir informat a tot el
professora
at s'ha enviat via email ll’acta de cad
da reunió am
mb els temes tractats i els acords
presos al professorat.
p
Execució total
t
de l’acciió
Grau en Psicologia
P
Tal com s’ha comenta
at en l’acció aanterior, la coordinació
c
convoca amb
mb força ante
elació les
reunions, tenint en co
ompte l’horaari docent, prioritzant
p
la
a franja horàària en que no
n hi ha
docència a la facultat. Fer reunioons per cursos, i, per tant, amb poccs professorss, també
facilita l’asssistència ja que pots adaaptar més elss dies i horarris de reunion
ns a les agen
ndes dels
participan
nts.
Execució total
t
de l’acciió

Objectiu
O
de m
millora tanca
at per l’assolliment de l’o bjectiu
MTRHRL:
M
O
Objectiu de millora
m
asso
olit parcialm
ment (75%). Es valora qu
ue hi ha esppai per millo
ora en el
sentit
s
d’esten
ndre sistemees d’avaluació
ó conjunta a un major no
ombre d’assiignatures en el futur no es
e tanca,
queden
q
plan
ntejades duess noves accion
ns amb el terrmini de fina
alització de 2n
2 semestre 22016-2017:
n
majo
or d’assignaatures el plan
ntejament de sistemes d
d’avaluació conjunta
c
Esteendre a un nombre
entre assignaturres a través de reunion
ns de coordiinació entre el diferent professorat que les
impaarteix.
2. Prom
moure de forrma regular trobades infformals entrre professorss interessats pel que fa a l’ús de
diferrents metod
dologies doccents com a instrument per com
mpartir expeeriències i enriquir
persspectives.

1.
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Relacionat aamb aquest subestàndard
s
d, el Pla de M
Millora de la FEP té estab
blerts 5 objecctius de millo
ora referits a
graus i/ màsters en partticular. Són els
e següents:
Codi

Titulac
ció

Obje
ectiu

Tancat

IAI/15/05
5

Pedagog
gia

no

IAE/15/0
07

Grau Meestre
Infantil

Millo
orar l’acompaanyament peer part de la
a coordinacióó d’estudis a
l’elecció dels reprresentants deels estudiant
dinació, docen
nt per tal de disminuir reepeticions de
e
Reforrçar la coord
contingut i conssolidar la varietat d’estra
atègies metoodològiques i
d’ava
aluació

IAE/15/0
08

Grau Meestre
Primària
a
Educació
Social

no

Millo
orar la coord
dinació del prrofessorat pe
el que fa a l’’avaluació de
e
l’estu
udiant quant al conjunt deel procés formatiu

no

IAI/15/09
9

Pedagog
gia

Quan
nt a coordinaació docent, al
a Grau es constata que caal millorar la
a
planificació de less tasques d’av
valuació que
e l’alumnat reealitza

sí

IAI/15/10
0

Treball
Social

Millo
orar la coorrdinació, dessenvolupame
ent i l’avalu
uació de less
activiitats compleementàries, especialmen
e
t la de les vvinculades a
cada assignatura (activitats dee dijous)

sí

Codi
IAI/15/05
5

Acció 1

Objectiu

Respon
nsable

Prrioritat

Estudis
E

Mitjana
Pedagogia
P
nació del M
Millorar l’acompan
nyament pe
er part de la Coordin
coordina
ació d’estu
udis a l’’elecció de
els Grau
represen
ntants dels estudiant
Estudi co
onjunt (coo
ordinació i estudiants
s) de les fun
ncions i enss on particiipen els
represen
ntants d’esttudiants i d
del procedim
ment d’elec
cció de deleegats
S’han realitzat trobade
es entre la cooordinadora dels Grau en
n Pedagogia i els delegatss de cada currs
(dues per semestre). L'objectiu
L
bààsicament ha
a estat ‘fer costat’
c
als deelegats i ajud
dar-los en lees
seves funccions i tasques. Com a reepresentants del grup-cla
asse, els deleegats també han assistit a
les reunion
ns que es du
uen a terme d
durant el currs amb cada grup-classe ((5 reunions anuals).
a
S’ha
fet arribarr un resum ta
ant de les reu
unions de deelegats, com de les trobad
des amb tot el
e grup classe
(a l’alumn
nat correspon
nent).
Execució total
t
de l'acció

Acció 2

Treball de
d cohesió dels
d
grups--classe per evitar situa
acions que
e generin malestar
m
i
divisió de
el grup i pr
romoure prrocessos de
e participac
ció entre esstudiants
En les trob
bades grupa
als al llarg deel curs (5 reu
unions en to
otal) s'ha busscat la cohessió dels grup
ps
classe (de cada curs). Si bé s'ha foonamentat la
a participació i els estud
diants s'han sentit
s
amb la
llibertat de
d dir la seva
a, no s'ha acoonseguit un grau d'assisttència satisfaactori ni la unió
u
del grup
p
que s'espeerava.
Execució parcial
p
de l’a
acció (50%)

Objectiu dee millora asssolit parcialm
ment (75%), ees deixa obert pel curs 20
016-2017
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Codi+

Objectiu

Responsable
R
e

r la coordinació, doccent per
IAI/15/07
7 Reforçar
tal de disminuir
r repeticio
ons de
contingu
ut i conso
olidar la v
varietat
d’estratè
ègies
me
etodològiqu
ues
i
d’avaluac
ció
Aquest ob
bjectiu
IAI/15/01

Acció 1

està

relacionat

Co
oordinació dels
d
grraus MEP i MEI
M
(a
a i c)

Ca
aps d’àrea i
prrofessorat de
els
amb el
deepartaments (b)

Priorritat
Al
Alta

Estu
udi
Grau
u Mestre
Infan
ntil
Grau
u Mestre
Prim
mària

[a]Constitució de grups
g
de prrofessors que,
q
conjun
ntament am
mb la coord
dinació dels
s
graus, fa
acin revisió
ó dels con
ntinguts i les
l
activita
ats formatiives i d’av
valuació de
e
forma co
onjunta enttre el profe
essorat de les
l assigna
atures de la
a mateixa àrea
à
i/o que
e
estan relacionades entre elles per curs o qualsevol altre motiu
u
Es pretén arribar a elab
borar un doccument base a partir del qual es pugu
uin revisar els continguts i
les activita
ats formativ
ves i d’avaluaació, comen
nçant per less àrees de cooneixement. De momen
nt
s’han arrib
bat a recollirr els treballs de quatre àrrees. S’han fet
f dues reun
nions de coorrdinació amb
b
professora
at de cada àre
ea on s’han p
presentat els requerimentts i s’ha aporrtat documen
ntació global.
Execució parcial
p
de l’a
acció (un 20%
%). Es contin
nuarà al llarg
g del 2016-20
017. Les àree
es que han feet
el treball, per si mateiixes, han com
mençat a apllicar la seva revisió al coonjunt de les assignaturees
que imparrteixen.
[b]Redisseny de les
s assignaturres que calgui
No s’ha fett un redissen
ny global de lles assignatu
ures, ni cap qu
ue afecti a un
na modificacció del pla.

Acció 2

Acció 3

Execució parcial
p
de l’a
acció (un 20%
%). Es contin
nuarà al llarg
g del 2016-20
017. Les àree
es que han feet
el treball, per si mateiixes, han com
mençat a apllicar la seva revisió al coonjunt de les assignaturees
que imparrteixen, sense
e canviar com
mpetències, només reorg
ganitzant els continguts i les activitatts
formativess i d’avaluaciió.
[c]Adequ
uació de la
a mida dells grups i de la metodologia fo
formativa als
a espais i
horaris més
m adients
s disponiblles
La coordin
nació d’estud
dis, ha anat eexplorant i activant
a
alguns canvis en
n la mida dels grups per a
adequar-lo
os a la meto
odologia form
mativa. Això
ò implica, na
aturalment, u
una revisió ui adequació
ó
dels horarris i l’aulari. A primer, hii ha assignattures que s’h
han fet en grrup de 40, pa
artint el gran
n
grup; o, si escau, es ma
anté el gran ggrup però ess fan tres grups mitjans d
d’unes 28/33 persones peer
a les sessions pràctiqu
ues (llengüess, expressió corporal,
c
com
municació vissual i musical, etc.). Això
ò
també es fa
f en cursos posteriors,
p
en
n alguns caso
os com ja es venia fent.
Execució total de l’acció. Consid
derem pràctticament rea
alitzada aqueesta acció dintre
d
de lees
possibilita
ats de recursos docents que tenim. Evidentme
ent, cada cu
urs s’ha de replantejar i
millorar si
s és possible, escoltant les consideracions de professorat
p
i estudiants en diferentts
fòrums (co
onsell d’estudis, reunionss amb delega
ats, reunionss de professoorat, peticion
ns directes de
les àrees).

Objectiu dee millora asssolit parcialm
ment, es deixxa obert pel curs
c
2016-20
017.
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Codi

Objectiu
u

Respon
nsable Priioritat Es
studis

IAI/15/08
8 Millorar la coordin
nació del professora
at Coordinació del
Altaa
pel que fa a l’ava
aluació de l’estudian
nt grau
quant al conjunt de
el procés fo
ormatiu

Educació Socia
al

Realitzac
ció de reun
nions espe
ecífiques de
d coordina
ació del prrofessorat per tractar
r
específic
cament la tr
rajectòria q
que va segu
uint cada es
studiant

Acció 1

En relació
ó amb les reu
unions de proofessorat, se n’han fet perr cursos a fin
nals del prim
mer semestre i
una de gen
neral a finalss del segon ssemestre. El percentatge
p
d’assistènciaa ha estat dell 66,6 % en el
e
professora
at de primerr i de tercerr i del 73% amb el proffessorat de ssegon. El pe
ercentatge és
é
inferior en la reunió general (58
8%), on el nombre d’asssistents havvia de ser superior.
s
Lees
reunions es
e van fer en períodes no lectius (perííode d’exàme
ens de gener i principis de juliol).
Aquestes reunions
r
han
n servit per m
millorar la co
oordinació del
d professoraat pel que fa
a a l’avaluació
ó
dels estud
diants i al se
eguiment de casos especcífics. A parttir de les reu
unions es va
a elaborar un
n
documentt sobre criterris d’avaluacció que la majoria dels mòduls
m
han iincorporat en
e la guia deel
mòdul. Fa
alta millorar el
e seguimentt dels estudia
ants amb situ
uacions especcífiques.
Execució parcial
p
de l’a
acció en un 8
80%

Objectiu asssolit parciallment (80%))

Codi

Objectiu

Respon
nsable

Prrioritat

Estudis
E

IAI/15/09
9

Coordin
nació del Allta
ues
Millorar la planifficació de les tasqu
Grau
d’avaluac
ció que l’a
alumnat re
ealitza com
m a
tasca imp
portant de coordinaciió docent

Acció 1

Realitzac
ció de reun
nions espe
ecífiques de
d coordina
ació del prrofessorat per tractar
r
específic
cament el te
ema de l’av
valuació dells estudian
nts (adequa
ació i tempo
orització)

Pedagogia
P

Al finalitza
ar cada seme
estre s’ha reaalitzat una reeunió amb ell professorat del Grau. Ca
ada professo
or
ha fet la va
aloració de la
a seva assign
natura i del sistema d'ava
aluació empra
rat (activitatss d'avaluació i
criteris d'a
avaluació).
Les actes d'aquestes
d
re
eunions s'han
n enviat a tott el professorrat.
Execució total
t
de l’acció

Acció 2

Elaborac
ció d’un callendari amb
b les activittats d’avalu
uació de ca
ada curs
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Tal com s’ha dit, en le
es reunions d
de final de seemestre cada
a professor h
ha fet una va
aloració de la
coherència
a dels treballls i tasques eencomanats als estudiantts en les difeerents assign
natures i de la
seva temp
poralitat. Dess de coordinaació s’ha fet la
l proposta d’elaborar
d
un
n calendari d''activitats peer
lliurar als estudiants, però el profeessorat no ho ha trobat necessari.
n
Caal aclarir, qu
ue malgrat no
o
s'ha arriba
at a l'acord d'establir
d
un
n calendari d'activitats
d
d'avaluació peer tots els esstudis, sí que
s'ha fet un
na valoració de
d les tasquees d'avaluació de cada assignatura i d
de la gestió del
d temps dells
estudiantss.
Acció tanccada per aco
ord del professsorat del Grrau
Objectiu dee millora tan
ncat per asso
olit

Codi

Objectiu

Responsa
able

Priorritat

Estu
udis

Millorar la coordiinació, dessenvolupaCoordinaciió del
Al
Alta
Treball Social
ment i l’avaluació de les activitats
s
Grau
IAI/15/10
0 complem
mentàries, especialm
ment la de
e
les vinc
culades a cada asssignatura
a
(activitatts de dijous
s)
Establim
ment d’un calendarii per rec
collir i ge
estionar p
propostes d’activitats
s
complem
mentàries

Acció 1

Amb la co
ol·laboració de
d la secretarria d’estudis s’ha establerrt un calendaari per recolllir i gestiona
ar
les proposstes d’activita
ats de dijouss de manera que el profe
essorat preseenti les sevess propostes al
a
començam
ment de cada
a semestre. C
Cal dir que en
e algunes oc
casions les aactivitats se solapen
s
entre
cursos differents i aiixò pot gen
nerar algunss problemes als estudiaants repetid
dors, però la
disponibillitat horària de la Faculttat no pot ev
vitar aquest tipus d’incid
dències. D’alltra banda, la
programacció d’aqueste
es activitats p
pot generar alguns
a
impre
evistos, ja qu
ue en bona mida
m
es porten
n
a terme mitjançant
m
xerrades de p
professionalss en actiu que
q han de cconciliar la seva
s
activita
at
profession
nal amb la vissita puntual a la universiitat. Aquest fet
f acostumaa a provocar alguns
a
canviis
de data diffícils de prev
veure per parrt del professsorat.
Execució total
t
de l’acció
Disseny i aplicació de mecaniismes de planificació
p
i avaluació
ió de la qua
alitat de les
s
activitats
s de dijous

Acció 2

D’acord amb
a
el Conssell d’estudiis del Grau,, les activita
ats de dijou
us han de ser
s activitatts
relacionad
des amb el contingut d
de l’assignattura i han de tenir im
mpacte en l’’avaluació de
l’assignatu
ura. Els plan
ns docents dee cada assignatura conte
emplen aqueest fet i avaluen aquestees
activitats de
d forma esp
pecífica.
Execució total
t
de l’acció

Objectiu ta
ancat per asssoliment

Pel que fa aals graus, a partir de less valoracionss fetes en ells diferents objectius
o
de millora rela
acionats amb
b
aquest subeestàndard qu
ueden plenam
ment descritss els mecanismes de coord
dinació de qu
uè es disposa
a.
Quant al Mà
àster en Aten
nció a la Div
versitat en un
na Educació Inclusiva, aq
quest màsterr compta amb un Conselll
d’Estudis fo
ormat per representants
r
s de les differents àreess de coneixe
ement que ffan docència
a al màster,,
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representan
nts d’estudia
ants i presid
dit per la cooordinadora dels estudiss. Durant el curs 2015-2016 aquestt
Consell es vva reunir el 14/12/2015,i
1
el 12/05/20
016 i el 12/07/2016. A més,
m es van ffer dues reun
nions amb ell
professorat del màsterr (19/10/20115 i 06/05/2
2016) en les quals es van
v
debatree temes com
m el sistema
a
d’avaluació de les assiignatures, l’organitzacióó de les prà
àctiques supervisades deel màster i la Guia dee
Pràctiques ssupervisadess per inform
mar als estud
diants, l’organ
nització del treball de fii de màster i la Guia dell
TFM. Els aacords d’aqueestes reunions se sotmeeten a l’aprov
vació del Co
onsell d’estud
dis. A la reu
unió final dee
professorat es fa una valloració generral del funcioonament de la titulació. Aquests
A
dos m
mecanismess han permèss
que el proffessorat es coordinés
c
de forma acceeptable. Per millorar aqu
uesta dimen
nsió relaciona
ada amb elss
mecanismess de coordina
ació es crea l’objectiu
l
de millora ISC//17/02.

Codi

Objectiu
u

Respon
nsable

r la coordinació dell professor
rat Coordin
ISC/17/02
2 Millorar
nació
pel que fa
f a la distr
ribució en e
el temps de
els del màster
sistemes
s d’avaluac
ció de les assignatur
res
obligatòr
ries i optatives del mà
àster

Prrioritat
Alta

Estudis
E
MADEI
M

Accions viinculades a l’Objectiu de Millora
a ISC/17/02
2
ACCIÓ 1 Inici del cu
urs acadèmicc la primera ssetmana d’occtubre
ACCIÓ 2 Elaboració
ó d’un docu
ument de reecull de les activitats d’avaluació
d
i d’un calen
ndari de
lliuramentt de les assign
nacions de lees diferents assignatures
a
Termini dee finalització:: 2n semestre
e de 2016-20
017

En relació aamb el Màstter Interuniv
versitari en Psicologia General
G
Saniitària, en seer un Màsterr de caràcterr
interuniverssitari ha esttablert un co
onveni que rregula la co
ol·laboració de
d la Univerrsitat de Girrona amb la
a
Universitat Oberta de Catalunya
C
en
n la realitzaació conjunta
a del Màsterr. Per tal garrantir la coo
ordinació dee
l’oferta form
mativa i l’assseguramentt de la qualiitat del màsster, es cree
en els següeents òrgans de govern i
mecanismess de coordina
ació del màstter interunivversitari:
A. Coo
ordinador/a general del màster, qu
ue serà el reesponsable intern
i
del m
màster desiignat per la
a
univversitat coorrdinadora.
B. Ressponsable/a intern/a del màster per a cadascuna
a de les unive
ersitats, quee es designa d’acord amb
b
els m
mecanismes establerts pe
er cada univeersitat.
C. Com
missió de coordinació
c
del màsterr (comissió paritària), integrada ppel mateix nombre dee
reprresentants de
d cada unive
ersitat, entre els quals hi seran el coorrdinador/a ggeneral i els responsables
r
s
inteerns de cada universitat. És l’òrgan reesponsable del desenvolu
upament del pprograma.
D. Coo
ordinador/a de cada ma
atèria, que ss’assignarà a una única universitat. Les matèries es poden
n
imp
partir com a assignatura
a
presencial
p
o virtual.
La persona que assumeeix la coordin
nació generall té unes fun
ncions determ
minades unaa de les qualss és regular i
vetllar per la bona conju
unció entre els
e dos respon
nsables interrns que prov
venen de les d
dues Universsitats- UdG i
UOC. En el cas de la Un
niversitat de Girona, quee és la univerrsitat coordin
nadora, es vaa arribar a l'acord que la
a
figura de co
oordinació geeneral i coord
dinació recau
uria en la mateixa person
na per evitarr duplicitats i nombre dee
càrrecs.
A part de lla coordinacció general i dels dos reesponsables interns, el Màster
M
conte
templa una Comissió
C
dee
Coordinació
ó del Màster també anom
menada Comiissió Paritàriia formada per
p la coordin
nació genera
al, les figuress
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dels dos ressponsables in
nterns i tres membres m
més de cada Universitat
U
o sigui 6 proffessors. En l'actualitat
l
ell
nom d'aqueestes personees recau en:
 Coo
ordinació gen
neral: Dra. Marta
M
Sadurn
ní
 Coo
ordinació interna de la Ud
dG: Dra. Maarta Sadurní
 Coo
ordinació interna de la UO
OC: Dr. Man
nolo Armayon
nes
 Mem
mbres del Consell
C
de Go
overn del M àster de parrt de la UdG
G: Dra. Beatrriu Caparrós, Dr. Ferran
n
Viñ
ñas i Dra. Pila
ar Monreal.
 Mem
mbres del Consell
C
de Govern
G
del M
Màster de part
p
de la UOC:
U
Dra. E
Eulàlia Hern
nández, Dra..
Montserrat Valll-llovera i Drra. Beni Góm
mez
Les funcion
ns i tasques de
d cada un dels
d
òrgans d
de govern i coordinació del Màster eestan desglo
ossades en ell
conveni quee s’adjunta co
om a evidenccia (3.1.6).
El procedim
ment de coorrdinació delss membres d
del Consell de Govern o Comissió
C
Parritària ha an
nat millorantt
entre el curss 2014-2015 i el 2015-20
016 però encaara estem en
n fase de valo
oració i progrressió per tall de trobar la
a
fórmula méés adient. La
a distància ge
eogràfica enttre les dues universitats ha estat un punt que he
em tingut en
n
compte. El curs 2014-2015 les reun
nions s'intenttaven fer de manera presencial, don
nant una alte
ernança a less
diferents seeus universittàries. Troba
ar dates que permetessin
n la mobilita
at de la meittat dels mem
mbres no era
a
fàcil i els processos de ca
ancel·lació i nova data dee reunió no ens
e van deixa
ar un sentimeent de plena satisfacció.
El curs 2015-2016 vam inaugurar una
u aula virtu
ual de reunió amb un fòrum perman
nent de deba
at i consulta..
Pensem quee això ha millorat
m
molt la fluïdesa i debat entrre nosaltres. Tot i que ss'han mantin
ngut alguness
reunions prresencials, moltes
m
les hem
m pogut fer vvia fòrum sin
ncrònic o asincrònic a l'aaula de debatt. Per al curss
2017-2018 p
proposem reeforçar aquesst punt i intrroduir noves formes d'enfortir aquestt procés de treball comú..
Una de les p
possibles novvetats que esstem consideerant és l'ús de tecnologiies virtuals qque ens perm
metin parlar i
veure'ns al mateix temp
ps tipus Sky
ype. L'altra éés realitzar sessions
s
de treball presen
ncials asincrròniques perr
cada equip universitari, les conclussions de les quals siguin
n recollides pels
p
dos cooordinadors i s'estableixin
n
mecanismess de resolucció de problemes a parrtir de la posada
p
en co
omú posteriior (objectiu
u de millora
a
ISC/17/03)..
Un altre pu
unt importan
nt a tenir en compte són
n els processos de coordiinació entre la coordinacció general i
coordinació
ó interna del Màster i el professorat.
p
Es destaca en
e aquest infforme, l'esforrç realitzat per
p mantenirr
els mateixoss programes docents tant a l'aula preesencial com a la virtual la
l qual cosa iimplica no només la partt
de contingu
ut sinó tambéé els exerciciss proposats ((adaptats a la
a presencialitat o virtualit
itat) i les unittats
d'avaluació així com less rúbriques d'aquestes. E
El mateix co
omentari rea
alitzat al parràgraf anterior el podem
m
emprar aqu
uí. Si el curs 2014-2015 es
e donava prrioritat a les formes trad
dicionals de rreunió, s'ha anat donantt
pas a mètod
des que ens permetin re
eunir-nos sen
nse que això
ò impliqui un
n desplaçameent d'uns o altres. S'han
n
creat grupss de treball docent virtu
uals sobretoot pel que fa
a al TFM. Aquest
A
modeel es vol im
mportar a less
Pràctiques E
Externes i a la resta d'asssignatures. C
Cal dir que el
e 2015-2016
6 es va iniciaar aquesta modalitat
m
quee
s'ha consoliidat en el currs 2016-2017
7. I es propos a com a objeectiu de millo
ora ISC/17/0
03 per al curss 2017-2018.
També, creeiem que hi ha aspectess a millorar respecte a la
l coordinac
ció entre la coordinació general, elss
responsablees interns i estudiants.
e
La coordinaciió general ma
anté un corre
eu electrònicc obert i fluid
d que permett
resoldre a títol individu
ual els dubtess i altres qüeestions acadèèmiques delss estudiants. Les aules viirtuals tenen
n
espais de deebat i fòrum que permete
en una fluïdeesa en l'intercanvi docentt entre professsor/a i estu
udiants d'una
a
assignaturaa determinad
da. El fòrum
m del Moodlle no permeet un debat sincrònic i per això, ap
profitant elss
recursos virrtuals que aq
quest màster,, per la seva iidiosincràsia
a, té al seu ab
bast, el curs 22016-2017 s'h
ha obert una
a
aula virtual a l'espai dell campus de la
l UOC perq
què els estudiiants i professsors de la U
UdG gaudissin del mateix
x
recurs. Aqu
uest espai s'h
ha de reforça
ar molt més i s'ha d'amp
pliar amb un
n altre espaii més comú en el que ess
puguin tracttar temes dee la globalitatt dels estudiss i no només de cada assig
gnatura en pparticular.
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Per tal de m
millorar aquesst aspecte en
n aquest Màsster Interuniv
versitari en Psicologia
P
Geeneral Sanità
ària es crea
l’objectiu dee millora ISC
C/17/03
Codi

Objectiu
u

Respo
onsable

ISC/17/03
3 Millorar
r els proces
ssos de coo
ordinació en
ntre
els mem
mbres de la
a Comissió
ó Paritària del
MPGS així
a
com millorar
m
elss recursos
s de
coordina
ació entre la Coordiinació general
del Màstter amb el professorat
p
t i estudian
nts

P
Prioritat Estudis
E

dinació
Coord
genera
al i
A
Alta
Coord
dinació del
Màster a la
UdG

Màster
M
Psicologia
P
General
G
Sanitària

Accions viinculades a l’Objectiu de Millora
a ISC/17/03
3
ACCIÓ 1 Reforç sessions treballs presencialss asincròniqu
ues entre memebres de laa Comissió Paritària del
Màster
ACCIÓ 2 Incrementt de les sessio
ons presenciaals i virtuals entre la Coordinació Gen
neral i el professorat del
Màster i en
ntre la Coord
dinació Geneeral i els estudiants
Termini dee finalització:: 2n semestre
e de 2017-20
018

Els processo
os de coordin
nació no imp
pliquen noméés als equipss de coordina
ació i docentss de les dues universitatss
sinó també als equips de gestió tè
ècnica que h
han de vetlla
ar, juntamen
nt amb els ccoordinadorss, perquè elss
calendaris d
d'inici i finall de curs, avaluacions i ttancament d'actes
d
sigui el
e més sincróónic possible
e. En aquestt
aspecte creiiem que tenim
m una bona coordinació i no ens plan
ntegem una millora.
m
La reelació amb el Deganat dee
les facultatss respectives també és bona i fluïda.

1.5. L’apliicació de les
l diferen
nts norma
atives es re
ealitza de manera
m
ad
dequada i té un
impacte p
positiu sob
bre els res
sultats de la titulació.
En tots els ggraus i màster no s’ha de
etectat cap in
ncidència pel que fa a l’aplicació de lees normative
es. Solamentt
es vol fer un
na precisió quant
q
al Màstter Interunivversitari en Psicologia
P
General
G
Sanittària en el se
entit que a la
a
memòria deel Màster s'eespecifica que
e l'assignatu
ura del TFM es realitzarà
à íntegramen
nt al campus virtual, tantt
en el cas deels estudiantss que han esscollit la mod
dalitat presen
ncial com elss que fan la rresta de les assignaturess
digitals. En
n canvi, les pràctiques
p
ex
xternes 1 i p
pràctiques ex
xternes 2 ess realitzen d
de manera prresencial alss
centres que la UdG té en
n conveni i só
ón coordinad
des a través d'aquesta
d
Un
niversitat.
L'informe p
positiu de l'A
AQU ressaltav
va dos aspecctes en relaciió amb la no
ormativa del TFM i de le
es pràctiquess
externes qu
ue reproduïm
m sota aqueste
es línies:
"La titulaciión informa que va a constituir
c
un
na comisión específica para
p
elabora
ar la guía de
d soporte y
orientación
n para la ellaboración del
d Trabajo de Fin de Máster (TFM
FM), puesto que actualm
mente no see
disponen dee estas pauta
as. Este aspeecto merecerrá especial atención en lo
os futuros prrocesos de seeguimiento y
acreditación
n de la titula
ación".
"En esta miisma línea, in
ndicar que la
a institución
n se comprom
mete a la elab
boración de una guía dee orientación
n
y soporte p
para las prrácticas exteernas, como objetivo dee mejora a justificar
j
en
n el primer informe dee
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seguimiento
o. Este aspeccto será objeeto de atenciión en losfutu
uros proceso
os de seguim
miento y acreeditación dell
título"
En relació aamb aquests punts esmen
ntats aquest iinforme de seguiment confirma que:
1- S'ha nom
menat la figurra de Coordinadora Doceent del TFM que, durantt aquests anyys, ha recaigu
ut en la Dra..
Montse Valll-llovera i s'ha
s
acordat que la cooordinació de les pràctiqu
ues I i II reecau en la figura de la
a
coordinadorra del Màster a la UdG: Dra.
D Marta Saadurní.
2- Per les du
ues matèriess TFM i Pràcctiques Exterrnes es va creear una comiissió compossta per les co
oordinadoress
de la matèrria i la totalittat dels doce
ents acadèm
mics que feien
n docència a les assignattures esmanttades a fí dee
donar suporrt a l'elabora
ació de la Guiia del Treballl de Fi de Màster (TFM) i la Guia perr elaborar la Memòria dee
les Pràctiqu
ues Externes I i II.
3- La Guia d
del TFM, ela
aborada el cu
urs 2014-20115, es va perffeccionar i complementaar amb les rú
úbriques quee
permeten avvaluar amb un
u mateix criiteri docent. En les evidèències 3.1.2, 3.1.3 i 3.1.4 es pot consu
ultar la GUIA
A
del TFM i u
un exemple de
d plantilles de
d rúbriques que guien ell sistema d'avaluació com
m a prova de complimentt
de la deman
nda de l'AQU
U
4- La Guiaa del TFM s'ha
s
realitzat en dues vversions, seg
gons la prop
posta de l'esstudiant és un Projectee
d'Innovació
ó de Disseny de Programa
a o un Projeccte de Recercca
4- En parall·lel a les Gu
uies del TFM
M, la comissiió va acordar les línies de
d recerca orrientatives del
d TFM quee
guien la pro
oposta de l'esstudiant i el deriven
d
cap a un determinat tutor en funció de la seva experte
esa.
4- El 2014--2015 tambéé es va crear una Guia de Suport i Orientació per l'Elaborració de la Memòria
M
dee
Pràctiques I i II. Aquestta Guia es va perfeccionaar el curs 20115-2016 amb un sistema d
de rúbriquess que permett
afinar i conssensuar criteeris docents. També es vaa especificarr una plantilla de rúbriqu
ues per valora
ar el progréss
en les comp
petències asssignades a la
a matèria dee pràctiques per guiar l'a
avaluació del
el tutor de ce
entre. En less
evidència 3.1.5. es pot consultar
c
la GUIA
G
d'Orieentació i Sup
port per Elab
borar la Mem
mòria de Pràcctiques I i III
com a provva de complliment de la
a demanda d
de l'AQU. A petició dels Centres dee Pràctiquess de fora dee
Catalunya, d
durant el currs 2015-2016
6, hem traduïït aquesta Gu
uia al castellà
à.
Pensem quee tot el mateerial elaboratt ha ajudat m
molt a conseensuar criteriis docents i h
ha representtat una bona
a
guia pels esttudiants.
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Estàndar
rd 2: Pertin
nència de la inform
mació públiica
e Pla de Miillora de la FEP
F
té estab
blerts 3 objecctius de milllora. Són elss
Relacionat amb aquest estàndard, el
següents:
Codi
Objectiu
Tancat
IAI/15/11

Millorar la
a difusió inte
ernacional dee la FEP a tra
avés de la pàg
gina web

no

IAI/15/12

Augmenta
ar el nombre de professorrat que dispo
osa d’informa
ació completta en la seva
pàgina peersonal UdG
G (presentacció, dades contacte, do
ocència, líniies recerca,
publicacio
ons, etc.)

no

IAI/15/13

Disposar de
d tota la informació rellativa a la vida de la titu
ulació amb aaccés obert i
fàcil accés

sí

2.1. La in
nstitució publica
p
infformació v
veraç, com
mpleta, ac
ctualitzada
a i accessiible sobre
e
les caractterístiques
s de la titu
ulació i el sseu desen
nvolupame
ent operattiu.
L’objectiu d
del Pla de Milllora de la FE
EP relacionatt amb aquestt subestànda
ard és el segü
üent:
Codi
C

Objectiu

Respons
sable

Prioritatt Estudis

IAI/15/11
I

Millorar la
a difusió in
nternaciona
al de la FEP
P
a través de
e la pàgina web

Deganat i Servei de
Llengües

Acció 1

Traducció
ó completa de
d la pàgin
na web de la
a FEP a l’an
nglès i a l'esspanyol

Mitjana

General dee
tota la
Facultat

Des del cu
urs 2015-20116, des del vicerectorat de Desenvolupament N
Normatiu, Governança
G
i
Comunicaciió (UdG) s’està preparan
nt l’actualització completta de la pàggina web de la UdG. Una
revisió i modificació que
e ha d’afectarr també a l’esstructura de les pàgines w
web de les facultats.
Aquest proccés a nivell UdG
U
s’ha allaargat més del previst i a inicis
i
del currs 2017 enca
ara no s’ha feet
efectiu. Per això, hem va
alorat que noo tenia sentiit (per cost ec
conòmic i coost en temps) la traducció
ó
completa a l’anglès i a l’espanyol
l
dee la página web
w de la FE
EP en l’estru
uctura antiga
a de la página
web UdG.
Acció no asssolida
Acció 2

Mantenim
ment sistem
màtic de la ttraducció a l’anglès i a l'espanyo
ol de la pàg
gina web de
e
la FEP
Aquesta accció només és possible si l’’acció anterio
or és assolida
a
Acció no asssolida

Objectiu
O
de m
millora no asssolit
El
E comprom
mís és iniciar les accions quan
q
estigui en funciona
ament la nov
va pàgina weeb de la UdG
G. Per tant, es
e
manté
m
l’objectiu de millo
ora però es modifica
m
el terrmini de fina
alització a gener de 2018
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Quant al M
Màster Interuniversitari en Psicolog
gia General Sanitària, des
d de 20144-2015 es diisposa d’una
a
pàgina web
b pròpia amb
b informació completa d
dels següentss apartats: a)) Informacióó bàsica; b) Calendari
C
dee
preinscripciió i admissió
ó; c) Criteris d'accés
d
al Mààster; d) Critteris de Selec
cció; e) Recon
neixement de
e crèdits; f)
Estructura ggeneral (Pla d'Estudis, Competèncie
C
es i Tempora
alització); g) Professorat del Màster; h) Horaris i
Calendari; ii) Pràctiques Externes; j) Institucionss on realitzarr les Pràctiqu
ues Externes I i II; K) Tre
eball Final dee
Màster (TFM
M); l) Sortidees Profession
nals; m) Accéés al Doctora
at i n) Notície
es.
La pàgina w
web permet enllaçar
e
amb la preinscrip
pció en línia.
El curs 20115-2016 s'ha procedit a estudiar
e
el coontingut de la pàgina we
eb de la UdG
G i uniforma
ar redacció i
punts centrrals amb la in
nformació del Màster qu
ue es dóna des
d de la pàg
gina web de lla Universita
at Oberta dee
Catalunya.

2.2. La in
nstitució publica info
formació ssobre els resultats
r
acadèmics i la satisfa
acció.
L’objectiu d
del Pla de Milllora de la FE
EP relacionatt amb aquestt subestànda
ard és el segü
üent:
Codi

Objectiu
u

IAI/15/12
2

Augmen
ntar el nom
mbre de p
professora
at Deganat i
Mitjaana- Generral de tota la
que disp
posa d’infor
rmació com
mpleta en la Departam
ments
altta
Faculttat
seva pàg
gina person
nal UdG
(presenttació, dade
es contacte
e, docència
a,
línies re
ecerca, publlicacions, e
etc.)
Petició argumenta
a
ada al proffessorat de
e la Facultat en relacció a la co
ompleció i
actualitz
zació de le
es dades d
del seu pe
erfil docent i investiigador en la pàgina
persona
al UdG
La FEP, en col·labora
ació amb elss Departam
ments de Did
dàctiques Esspecífiques, Pedagogia
P
i
Psicologia
a, ha fet la petició
p
explíccita a tot el professorat per atl que actualitzi i completi la
informaciió de la seva plana person
nal UdG. Aq
questa petició
ó, feta per coorreu, ha esta
at realitzada
durant el curs 2o16-2
2017. El nom
mbre de profeessorat de la FEP amb in
nformació acctualitzada i
completa a la plana pe
ersonal web h
ha augmenta
at: ha passat d’un 32% a u
un 46%.
Amb tot, no s’ha asso
olit el 75% qu
ue es propossava aquesta acció. Cal seeguir-hi actu
uant (potser
amb la inttervenció mé
és específica per part delss Departame
ents).
Acció asso
olida parcialment en un 25%

Acció 1

Responsa
able

Priorritat Estud
dis

Objectiu dee millora asssolit parcialm
ment, es deixxa oberta pel curs 2016-2017.
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2.3. La in
nstitució publica
p
el SGIQ en q
què s’emm
marca la tittulació.
L’objectiu d
del Pla de Milllora de la FE
EP relacionatt amb aquestt subestànda
ard és el segü
üent:
Codi

Objectiu
u

IAI/15/13

Disposar
r de tota la
a informacció relativa
a GPA i
a la vida
a de la titulació amb a
accés obertt Servei
i fàcil ac
ccés
Informàtic

Acció 1

Responsa
able

Priorritat Estud
dis
Alta

Generral de tota la
Faculttat

Desplega
ar la pàgina web UdG
GQualitat en
n aquest ap
partat
Des del curs
c
2015-2016 existeixx un aplicatiiu d'indicado
ors de la tittulació que s'actualitza
anualmen
nt, els indicadors publicaats s'actualitzzen en funció
ó dels indicad
dors requeritts per AQU.
Aquesta informació
i
es pública a ttravés de la fitxa
f
de l'assignatura. Laa pàgina web
b de qualitat
de la UdG www.udg..edu/udgquaalitat s'ha acctualitzat per tal de recoollir tota la informació
relativa a la vida de tiitulació. Ara es poden consultar en ob
bert les mem
mòries de verrificació, els
informes d'acreditació
ó i els inform
mes de seguim
ment.
Pàgina weeb completa

Objectiu dee millora tan
ncat per l’asssoliment de l’’objectiu
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Estàndar
rd 3: Eficàc
cia del sistema de g
garantia in
nterna de la
l qualitatt de la titulació
Relacionat amb aquest estàndard, el
e Pla de Miillora de la FEP
F
té estab
blerts 5 objecctius de milllora. Són elss
següents:
Codi
Objectiu
u
Tancat
IAI/15/14

[1] Incorp
porar el seguiiment dels prrocessos del SGIQ com una
u dinàmicaa habitual en
l’assegura
ament de la qualitat
q
a nivvell de centre docent
[2] Estimu
ular i promo
oure des de laa Comissió de
d Qualitat de la FEP de m
mecanismes
de qualita
at interns din
ns de cada tittulació, vincu
ulats al SGIQ
Q
[3] Difond
dre els processos del SIGQ
Q i els seus resultats.
r
Millorar les enquestess de docènci a per tal quee l’opinió dels estudiantss esdevingui
un instru
ument centra
al en l’avalu
uació de la qualitat de
e les titulaacions de la
Universita
at

no

IAI/15/16

Conèixer l’opinió dells titulats soobre la form
mació rebud
da i el seu pas per la
Universita
at

no

IAI/15/17

Conèixer el nivell de satisfacció
s
d
de diferents grups
g
d’interrès l’opinió d
dels quals es
rellevant per
p millorar la qualitat dee les titulacio
ons del centrre

no

IAI/15/18

Afavorir la
l millora co
ontínua de lees titulacions i facilitar el
e procés dee seguiment,
identifican
nt el centre
e docent com
m a principal responsab
ble de l’elabboració dels
informes de
d seguimen
nt de les titulaacions que s’’hi imparteix
xen

sí

IAI/15/15

no

3.1. El SG
GIQ implem
mentat té processoss que gara
anteixen ell disseny, ll’aprovaciió, el
seguimen
nt i l’acred
ditació de les titulaccions.
3.2. El S
SGIQ imp
plementatt garanteiix la rec
collida d’iinformaciió i dels resultats
s
rellevants per a la gestió eficient de les titulacions
s, en esp
pecial els resultats
s
cs i la satis
sfacció dells grups d
d’interès.
acadèmic
Els objectiu
us del Pla de Millora
M
de la
a FEP relacioonats amb aq
quest subestà
àndard són ells següents:
Codi
IAI/15/14
4

Obje
ectiu

Respons
sable

[1] Inco
orporar el
e seguime
ent dels
processo
os del SGIQ
co
om
una
dinàmic
ca habitual en l’asseg
gurament
de la qua
alitat a nive
ell de centrre docent
[2] Estim
mular i pr
romoure d
des de la
Comissió de Quallitat de la
a FEP de
mecanis
smes de qu
ualitat inte
erns dins
de cada titulació,
t
vinculats
v
al SGIQ
el SIGQ i
[3] Difon
ndre els pr
rocessos de
els seus resultats.

Prrioritat

[1] Comissió
ó de
Altta
Qualitat de la
Universitat i Consell
de Govern de la
Universitat.
[2] Comissió
ó de
Qualitat de la FEP
[3] Comissió
ó de
Qualitat de la FEP i
Consells d’esstudis

Estudis
General de tota
a
la Facultat
F
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Acció 1

Revisió del Reglam
ment d’orga
anització i funcionam
ment de l’esstructura responsable
r
e
de la qua
alitat dels estudis
e
delss centres docents
d
de la
l UdG
La UdG està immerssa en una rrevisió del SGIQ
S
per tall d’adaptar-llo a una nova visió méés
descentra
alitzada i avançar en el desenvolupament dels sistemes dee garantia de
e qualitat de
cadascun dels centress docents. Ell propi sistem
ma disposa d’un
d
procedim
ment de reviisió periòdica
que garan
nteix la millo
ora continuaada. En aquesst sentit s'ha
an revisat doos procedime
ents del prop
pi
SGIQ P29
9 Revisió de
el SGIQ i P3
31 Procés dee gestió de la
l millora deels centres docents.
d
S'ha
relacionatt els Pla de millora
m
del ccentre docen
nt amb els prrocediments del SGIQ i en
e un primeer
pas es com
mençarà a fe
er la revisió d
d'aquest a nivell de centre docent. El Consell de Govern de la
UdG va aprovar, el 28 de maigg de 2015, el Reglamen
nt d’organitzzació i funccionament de
l’estructura responsab
ble del Sistem
ma de garanttia interna de la qualitat (SGIQ) dels estudis de la
Universitat de Girona
a. Aquest regglament fixa la creació, composició
c
i funcions de les Comissió
ó
de Qualita
at de Centre Docent (CQC
C).
Nou regla
ament aprov
vat
Acció 2
Identific
cació del re
esponsable
e del seguim
ment de cad
da un dels processos del SGIQ a
nivell de
e centre doc
cent
El mes dee novembre es
e va celebraar la reunió dels
d responsables de quaalitat dels cen
ntres docentts
en la qua
al es demana
ava d'identifiicar els respo
onsables dels les facultatts als diferen
nts processo
os
del SGIQ, per tal d'en
ndegar la revvisió si fos necessari
n
dels processos i la identificcació d'agentts
implicats.
Execució parcial
p
de l’a
acció en un 2
25%
Acció 3
Inclusió
ó i actualitz
zació o de lla informac
ció sobre processos
p
d
de qualitat a la pàgina
a
web del centre doc
cent
La pàgina
a web de qu
ualitat de laa UdG dispo
osa de tota la informaciió relativa al
a SGIQ i la
documeta
ació relativa al marc VSM
MA actualitza
at i en obert de totes les ttitulacions. A mesura que
s'adapatin
n els SGIQ a nivell de ceentre es deseenvoluparà el SGIQ a la ppàgina pròpiia de qualita
at
de centre
Execució parcial
p
de l’a
acció en un 2
25%
Objectiu dee millora asssolit parcialm
ment, es deixxa oberta pel curs 2016-2017

Codi

Objectiu
u

Respons
sable

IAI/15/15

Millorar
r les enque
estes de do
ocència pe
er Comissió
ó de
tal
qu
ue
l’opiniió
dels
estudiantts Qualitat de
d la
esdeving
gui un in
nstrument central en
e Universittat
l’avaluac
ció de la
a qualitatt de
le
es
titulacio
ons de la Un
niversitat

Prrioritat Estudis
Altta

General de tota
a
la Facultat
F

Acció 1

Constitu
ució de 3 gr
rups de treb
ball que rev
visin el model actual q
quant a i) el
e contingu
ut
de l’enq
questa; ii) la comun
nicació dells resultats
s i la seva
a repercus
ssió; iii) el
e
procedim
ment d’adm
ministració
ó de les enquestes.[
e
[Aquesta a
acció de millora
m
està
à
relacion
nada amb l’acció 4.1.2 - IAI/15/22
2]
Durant ell curs 2015-2016 la Com
missió de Qu
ualitat de la Universitat ha activat tres
t
grups de
treballs per
p a l’anàlisii i millora d’aaquest proceediment clau
u, de l’índex de resposta, de la difusió
ó
dels resulltats i de l’úss dels resultaats obtingutss. Cadascun d’aquests gru
ups ha estat compost peer
un vicerecctor, que l’ha
a presidit, trees o quatre professors,
p
un estudiant i un membre
e del GPA. La
Comissió de Qualitat de la Univerrsitat comisssió 8/16 de 29
2 de setembbre de 2016 va aprovar el
e
nou redacctat de les enquestes de docència aix
xí com les noves
n
línies d
d’administra
ació. Resta en
n
mans del consell de Direcció
D
i la C
Comissió de Govern
G
de la UdG per tal de la seva va
alidació final.
Objectiu dee millora asssolit parcialm
ment, es deixxa oberta pel curs 2016-2017
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Codi

Objectiu
u

IAI/15/16
6

Respons
sable

ats sobre la
l GPA
Conèixer l’opinió dels titula
formació
ó rebuda i el seu pas per la
l
Universiitat

Acció 1

Incorporació de l’e
enquesta co
om un nou procés del SGIQ

Prrioritat Estudis
Altta

General de tota
a
la Facultat
F

El dibuix del procedim
ment està en
n procés d'elaboració i du
urant el curss 2016-2017 està penden
nt
que s'apro
ovi per part de
d la Comiss ió de Qualita
at
Acció asso
olida parcialment (25%)
Acció 2

Adminis
stració anu
ual de l’enqu
uesta
La Univerrsitat de Girrona particip
pa en la comiissió d’enque
estes d’AQU
U entre elles la
l de titulatss.
La UdG ja es diposen
n de dades aagregades dee l'enquesta de
d titulats de
del 2014 i del 2015. Resta
pendent posar-la
p
a dissposició delss centres doceents aquesta informació d
desagregada
a.
Acció asso
olida parcialment (50%))

Objectiu dee millora asssolit parcialm
ment, es deixxa oberta pel curs 2016-2017.
Codi

Objectiu
u

Respons
sable

Prrioritat Estudis

IAI/15/17

Conèixer el nive
ell de sattisfacció de
d GPA
diferentts grups d’interès
d
l’o
opinió dells
quals es
e
relleva
ant per m
millorar la
l
qualitat de les titullacions del centre

Acció 1

Participació activa en la comiissió d’enqu
uestes d’AQ
QU Catalun
nya que dissenya
aquestes
s enquestes
s.
Els GPA ha
h participa anualment en l'enques
sta de titula
ats d'AQU i d'inserció
ó laboral, la
propera edició
e
serà aq
quest curs 20
016-2017.
La Univerrsitat de Girrona treballaa en el marc dels Campu
us Sectorials.. Un Campu
us sectorial és
é
una plata
aforma facilittadora de la transferència de coneix
xement i tecn
nologia, està
à focalitzat en
n
un sectorr socioeconòm
mic concret i es basa en la gestió de la demandaa de coneixem
ment. Tant el
e
Consell Assessor
A
Secto
orial (CAS) cconstituït perr un grup red
duït de persoones escollides per la seva
trajectòria
a professional i personall, totes elles externes
e
a la
a universitat com l’Agrup
pació sectoria
al
(AS), quee és el conjun
nt d’empresees i institucio
ons del secto
or socioeconòòmic han de
e permetre de
valorar ells estudis de
e la UdG, els competènciies que aquests han de d
desenvoluparr, l’anàlisi deel
mercat lab
boral del secctor i la inserrció laboral dels
d nostres titulats, etc.
La Univerrsitat de Giro
ona participaa també en la comissió d’enquestees d’AQU amb
a
l’objectiu
u
de definirr i implemen
ntar altres eenquestes co
om les de satisfacció dell professoratt respecte deel
programa
a formatiu, les dels respoonsables aca
adèmics sobrre el despleggament de le
es titulacionss,
etc.
La UdG està treballlant en un proposta d'enquesta
d
de professsorat i pr
rocedimen
nt
d'admin
nistració d'e
enquesta a iniciar el cu
urs 2016-2017. Es preseenta la prime
er proposta a
l'enquesta
a als responssables de quaalitat dels cen
ntres a la reu
unió de novem
mbre de 2016.

Miitjana

General de tota
a
la Facultat
F

Acció asso
olida parcialment (75%))
Acció 2

Adminis
stració de le
es enquesttes
La UdG ja
a administra les enquestees de titulats i participa en les d'insercció laboral. L'enquesta
L
dee
professorrat s'administtrarà una veggada sigui ap
provada.
Acció asso
olida parcialment (50%))
Objectiu dee millora asssolit parcialm
ment, es deixxa oberta pel curs 2016-2017
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3.3. El SG
GIQ imple
ementat es
s revisa pe
eriòdicam
ment i gene
era un pla
a de millor
ra per a la
a
seva millo
ora contin
nua.
L’objectiu d
del Pla de Milllora de la FE
EP relacionatt amb aquestt subestànda
ard és el segü
üent:
Codi

Objectiu

Respon
nsable

IAI/15/18
8 Afavorir la millo
ora contín
nua de les
Comisssió de
titulacion
ns i fac
cilitar el procés de
Quallitat i
seguimen
nt, identifiicant el ce
entre doce
ent
Comisssió de
com
a
princip
pal
respo
onsable
de
Qualitat del
l’elaborac
ció dels infformes de sseguiment de
Centre Docent
les titulac
cions que s’hi
s
imparte
eixen

Prrioritat Estudis

Alta

Ge
eneral de tota
a
la Facultat

Acció 1

Revisió del
d procés de
d seguimen
ent de les tittulacions, ajustant
a
elss contingutts i
actualitza
ant les evid
dències i elss indicador
rs
El 30 de geener de 2015
5 es va aprovaar el P4 de Seguiment
S
de
els resultats i millora de les
l titulacion
ns
oficials dee grau i de màster de lla UdG. I ap
provat un nou
n
corpus d
d'indicadors actualitzat i
disponiblee per fer l'info
orme de segu
uiment que es
e farà públic
c
Acció 2
Seguimen
nt de les tittulacions d
d’acord amb
b la nova Gu
uia
El seguimeent de l'any 2016 es reaalitza en basse a les indic
cacions de laa Guia de se
eguiment i el
e
quadre d'in
ndicadors recomanats peer AQU Catallunya. Aquesst indicadorss estan publiccats en obertts
i els inform
mes seran públics una veggada aprovatts segons el P4
P del SGIQ
Objectiu dee millora tan
ncat per objectiu assolit
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Estàndar
rd 4: Adeq
quació del professorrat al prog
grama form
matiu
Evidències
Codificació
ó
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6.

Descripc
ció
Conveni UdG-Generalit
U
tat (prof. vincu
ulat)
Pla de Sup
port a les Activ
vitats PDI de lla FEP
Reformula
ació Programa
a pilot Pla d’Ac
Activitats del Prrofessorat de la
l UdG
(1.12.2016
6)
Correu reccordatori Enquestes Docènccia UdG (1r seemestre 2015-2
2016)
Cartell reccordatori Enqu
uestes Docènccia UdG (1r sem
mestre 2015-116)
Model qüeestionari de va
aloració que in
nclou aspectess tals com coorrdinació i
organitzacció, planificaciió curricular, p
professorat, PAT,
P
Pràcticum
m i TFG/TFM,
etc. (exem
mple 1 curs – 1rr semestre)

Subminiistrador

4.1. El pr
rofessoratt reuneix els requissits del niivell de qu
ualificació
ó acadèmiica exigits
s
per les titulacion
ns del ce
entre i tté suficie
ent i vallorada ex
xperiència
a docent,,
investigadora i, si escau,
e
pro
ofessional..
Relacionat aamb aquest subestàndard
s
d, el Pla de M
Millora de la FEP té establerts 5 object
ctius de millo
ora:
Codi
Objectiu
u
Tancat
T
IAE/15/18
8

Afavorir la mobilitat del
d professorrat (realitzaciió d'estades) amb finalitaats
docents o de recerca

no

IAI/15/19

Garantir la presènciia d’experièència professional de qualitat
q
en la
formació rebuda pelss estudiants, tot impulsa
ant noves fig
gures docen
nts,
per exemp
ple la de pro
ofessor col·laaborador (prrofessor que comparteix la
seva dediccació entre ell lloc de treb
ball professional i la unive
ersitat)
Elaborar un
u informe que
q contingu
ui propostes relacionade
es directameent
amb un plla de suport a les activitaats del professorat.

no

IAI/15/20

IAI/15/21
IAI/15/22

Es tracta
a que es contemplin lees dedicacion
ns a recerca, a projecttes
d’innovacció, a gestió, i a docència segons caraccterístiques dels
d grups i lles
assignaturres (en aquest objectiu h
hi té la respon
nsabilitat últtima l’equip de
govern dee la universita
at però la Faacultat hi vol participar)
Millorar el percentattge d’estudiaants que reespon a les enquestes de
docència (objectiu co
ondicionat aal complimeent de l’ob
bjectiu 3.2.22 IAI/15/15
5)
Disposar de més info
ormació sob re el grau de
d satisfacció
ó i l’opinió en
general dels
d
estudian
nts en relacióó amb els asspectes relac
cionats amb la
docència de
d tots els grraus i màsterrs

(està asso
olit però no
s’ha tancat perquè s’ha
ampliat)

sí

no
no
sí
Grau en Educació
E
Social
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Codi
C

Objectiu

Responsa
able

IAE/15/18
I
Afavorir la mobiliitat del p
professoratt Deganat
(realitzaciió d'estad
des) amb finalitats
s (Vicedegan
nat de
docents o de recerca
a.
Pràcticum i
Mobilitat) i
departame
ents
Acció 1

Prio
oritat Estu
udis
Mittjana

Gene
eral de tota la
a
Facu
ultat

Informaciió i divulga
ació del pro
ogrames Er
rasmus Sta
aff Mobilityy for Teach
hing (STA) i
ajuts com
mplementar
ris per a la
a mobilitat d'investiga
adors de la
a UdG (MO
OB) entre el
e
professorat de la FEP
P

La informacció sobre els programes d
de mobilitat Erasmus enss ve donada pper l’Oficina
a de Relacion
ns
Exteriors (O
ORE) de la UdG.
U
Un cop ens arriben les diferents convocatòriies i períodess d’inscripció
ó,
fem la divu
ulgació entre els professorrat dels gruees i màster de
d la nostra F
Facultat. Com
m a indicado
or
ens marcàvvem el següen
nt a assolir-loo en el desem
mbre del 2018
8:
Increment del nombre de professoorat de la FEP
F
que par
rticipa en a
algun dels programes de
d
mobilitat (a
augment a partir d'un 10
0% de la xifra
a actual)
Les xifres ens
e indiquen un augmentt de la particcipació del prrofessorat en
n programes de mobilitatt:
no ens con
nsta la mob
bilitat en aq
quests progrrames en el 2014-20155 (almenys no la tenim
m
registrada),, però sí en
n el curs 20
015-2016, on
n 5 professo
ors si han aacollit. Ho valorem
v
mollt
positivamen
nt, donat que
e els recursoos econòmics destinats a aquests
a
proggrames són molt
m limitats i
només ho aconsegueixe
a
n els que priimer s’hi apu
unten.
Per altra ba
anda, des de
e la Facultatt no es recullen les estad
des de recercca, en generral, que fa ells
professorat, ja que aque
esta informacció acostuma
a a quedar en
n el si de cadaa equip de re
ecerca.
Acció assoliida
Objectiu
O
de m
millora assolit (no tancatt per ampliacció)
Mantenir
M
l’in
ncrement dell nombre de professorat de la FEP qu
ue participa en algun dells programess de mobilita
at
(augment
(
ap
partir d'un 10
0% de la xifra 2014-20155)

Codi
C

Objectiu

Responsa
able

Prio
oritat Estu
udis

IAI/15/19
I

Garantir
r la presència d’ex
xperiència
professio
onal de qualitat en la
a formació
rebuda pels
p
estudiants, tot impulsantt
noves fig
gures doce
ents, per e
exemple la
de profe
essor col·la
aborador (professor
r
que com
mparteix la seva dediccació entre
el lloc de treballl professiional i la
a
universittat)

[a] Deganatt i
Vicerectoratt de
Personal Do
ocent i
Investigador
[b] Deganat i
Vicerectoratt de
Personal Do
ocent i
Investigador i Dpt.
nt
Ensenyamen
[c] Deganat i
Vicerectoratt de
Personal Do
ocent i
Investigador i
Depts. Implicats

Acció 1

Gestió am
mb l’Equip
p de Govern
n de la Uniiversitat pe
er a l’estab
bliment d’a
aquest tipus
s
de contra
acte labora
al (professo
or col·labor
rador) en la
l mesura q
que és perttinent per a
la majoriia dels grau
us de la FEP
P

Mittjana

Gene
eral de tota la
a
Facu
ultat
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La gestió per
p part de l’’equip de Deeganat de la FEP
F
amb l’eq
quip de Goveern de la Uniiversitat per a
l’establimeent d’aquest tipus de con
ntracte laborral (professorr col·laborad
dor) ha tingu
ut lloc al llarg
g
del curs 20
015-2016.
Acció asso
olida
Acció 2

Gestió am
mb Dept. Ensenyame
E
ent i per a l’establime
ent amb la UdG de co
onveni/s de
e
professor col·laborador
L’acció an
nterior ha im
mplicat simulttàniament la
a negociació amb el Depaartament d’E
Ensenyamen
nt
en la messura que s’h
ha començatt per establlir acords qu
ue facilitin la presència
a de mestrees
d’educació
ó infantil, primària
p
i ssecundària en
e la formació dels futtrs mestres i professorrs
(professorrat que com
mparteix la seva dedica
ació entre el
e lloc de ttreball profe
essional i la
universitat).
Així, el 14
4 de setembrre de 2016 ss’ha signat un conveni de col·laboracció entre el Departamen
nt
d’Ensenya
ament i la Un
niversitat de Girona per a la incorporració a la uniiversitat, am
mb dedicació a
temps parrcial, de profe
essorat de coossos docentss de la Generralitat de Cattalunya (evid
dència 3.4.1.)
En concreet, el curs 2016-2017 són dos els proffessors de cossos docentss de secundà
ària que s’han
n
incorporatt a jornada parcial
p
a la un
niversitat.
Acció asso
olida

Acció 3

Gestió am
mb d’altres
s Depts. rellacionats amb
a
l’àmbitt socioeduccatiu i de la
a salut per a
l’establim
ment amb la UdG de cconveni/s de
d professor col·labora
ador
Acció prevvista en el Pla
a de Millora p
per al curs 2016-2017

Acció no assolida
a
Objectiu
O
de m
millora assolit parcialmeent (70%)

Codi
C

Objectiu
u

Respo
onsable

IAI/15/20
I

Elaborar
r un in
nforme qu
que contin
ngui
proposte
es relacio
onades dire
ectament amb
a
un pla de supor
rt a les activitats del
professo
orat.

Deganat i
coordinació
dels grraus,
departtaments

Acció 1

Prrioritat Estudis
Alta

General de tota
a
la Facultat
F

Es tracta
a que es co
ontemplin lees dedicacions a
recerca, a projectes d’innovacióó, a gestió, i a
docència segons cara
acterístiques dels grups i les
assignatu
ures (en aquest
a
objeectiu hi téé la
responsab
bilitat últim
ma l’equip d
de govern de
d la
universita
at però la Faccultat hi vol p
participar).
Constitu
ució d’una comissió de treballl, coordina
ada pel Deeganat, qu
ue faci una
a
avaluaciió de nec
cessitats i plantegi propostes perquè eel professorat pugu
ui
distribuir millor el seu temp
ps de treba
all i perquè
è es valorin
n les difere
ent tipus de
e
tasques que fa (doc
cència, rece
erca, innov
vació, form
mació, gestiió, innovac
ció, etc.)
Al llarg del curs 20
015-2016, dees de l’equip
p deganat de
d la FEP ss’ha creat una
u
Comissió
ó
coordinad
da pel Dr. Jaume Ametlleer, coordinad
dor del Grau en Mestre en
n Educació Primària
P
amb
b
funcions delegades
d
d’iinnovació i p
projectes. Aq
questa Comisssió, a partir de l’anàlisi descriptiva
d
de
la situació
ó laboral del professorat,, ha elaboratt un informe que proposaa diferents acccions per ta
al
que el pro
ofessorat pug
gui distribui r millor el seeu temps i qu
ue se li recon
neguin i valo
orin diferentts
tipus de tasques
t
que ja
j fa (docènccia en diferen
nts formats, recerca, inn
novació, form
mació, gestió
ó,
etc.).
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Els eixos bàsics d’aqu
uest documeent han estatt discutits a l’equip
l
de deeganat, amb els directorrs
dels tres departamen
nts amb docèència a la Fa
acultat i amb
b les directoores dels doss instituts de
recerca asssociats a la FEP.
F
Aquest informe s’ha
a presentat a l’equip de reectorat.
Paral·lela
ament, l’equip de rectoraat de la UdG
G, amb la coordinació el vicerectoratt de Persona
al
Docent i Investigadorr (VRPDI), ha iniciat ell procés de treball que h
ha de conclo
oure amb: 1)
1
Projecte
e Pla de Ded
dicació Aca
adèmica de
el professor
rat de la Ud
dG, i 2)Prog
grama pilo
ot
per a do
onar supor
rt a iniciatiives i activiitats del PD
DI en els à
àmbits del compromís
s
social, la
a projecció dels estud
dis de la Ud
dG i la comu
unicació cieentífica.
L’1 de desembre de 2016
2
es va prresentar l’essborrany de Programa piilot d’implan
ntació del Pla
d’Activita
ats del Professsorat de la U
Universitat de
d Girona, i ha
h quedat con
nstància la proposta no té
prou consens i sobre
etot que l’ob
bjectiu inicia
al de la prop
posta no es pot aconseg
guir sense un
n
replanteja
ament profu
und del seu abast. Actua
alment està obert un deebat ampli i transparen
nt
sobre el conjunt
c
d’actiivitats que s’’han de consiiderar inclosses en els tress vessants qu
ue integren la
feina del professorat:
p
docent, receerca i transferrència i gestiió universitàrria.
El Proje
ecte Pla de
d Dedicacció Acadèm
mica del professorat
p
t de la UdG
U
s’ha de
materialittzar en un an
ny a fi de pod
der implantar els canvis a la normativva en vigor pe
erquè tinguin
n
efecte en la programació del currs 2019-2020
0. El Programa pilot per a dona
ar suport a
iniciativ
ves i activita
ats del PDII en els àmb
bits del com
mpromís so
ocial, la pro
ojecció dels
s
estudis de la UdG
G i la com
municació científica
c
s’hauria
s
d’approvar durant el primeer
quadrimeestre de 2017
7, amb caràctter de prova pilot.
p
Documen
nts:
1. Pla de suport a les activitats deel PDI de la Facultat
F
d’Ed
ducació i Psiccologia (evid
dència 3.4.2.))
2. Reform
mulació Progrrama pilot Plla d’Activitatts del Professsorat de la U
UdG (1.12.20116) (evidència
3.4.3.)
Acció asso
olida
Objectiu
O
de m
millora tanca
at per objecttiu assolit

Codi
C

Objectiu

Responsa
able

nació
IAI/15/21
I
Millorar el
e percenta
atge d’estud
diants que [a] Coordin
dels
graus
respon a les enqu
uestes de docència
a
(objectiu condicionatt al comp
pliment
l’objectiu am
mb codi IAI//15/15)

Acció 1

de [b] Vicerecttorat
Planificació,
Innovació i
Empresa
[c] Administració i
secretaria
EP
d’estudis FE

Prio
oritat Estu
udis
A
Alta

Gene
eral de tota la
a
Facu
ultat

En acaba
ar cada se
emestre, p
petició exp
plícita per
r part dee la coord
dinació de
el
grau/màstter als estu
udiants per tal que res
sponguin le
es enquestees
En acabar cada
c
semestrre, des del cu
urs 2015-20116, des de la FEP es desppleguen diferents accion
ns
adreçades a augmentar el percentaatge de respo
ostes per parrt dels estud
diants a les enquestes de
docència Ud
dG:
1. S’envia un
u correu a tots
t
els estud
diants, elabo
orat per partt de l’equip d
de Deganat, recordant el
e
termini perr respondre les
l enquestees i sobretot posant èmffasi en la im
mportància que
q té la seva
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opinió-valorració. Aquesst correu éss enviat alss estudiants des de cad
da coordina
ació d’estudiis
(evidència 3.4.4).
3
2. S’han elab
boren uns ca
artells inform
matius que ess col·loquen estratègicam
e
ment a diferen
nts llocs de la
Facultat. S’h
hi recorda el període per a respondre les enqueste
es i s’anima a fer-ho (evid
dència 3.4.5).
En la taula següent, s’ob
bserven les xxifres de partticipació en les
l enquestess de docència a la FEP en
n
els darrers cursos.
c
Taula. Perceentatge de reespostes enq
questes de do
ocència (FEP - per semesttres)
Curs
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016

semestre
e
1r
2n
1r
2n
1r
2n
1r
2n
1r
2n

%particip
pació
6,2
9,1
19,4
8,0
14,1
21,5
25,4
17,6
27,8
17,2


% pa
articipació
8,5
10,5
19,5
19,5
20,5

En la taula es
e constata un
u augment clar del perccentatge de respostes a lees enquestes per part dells
estudiants si
s es posa en
n comparaciió el curs 20
011-2012 i 20
012-2013 resspecte el currs 2015-2016
6
(8,5%-10,5%
% vs 20,5%). Entre el currs 2014-2015
5 i el curs 20115-216, existeeix també increment però
ò
en aquest ca
as és lleuger (19,5% vs 20
0,5%).
Malgrat la millora,
m
no s’’assoleix del tot el percen
ntatge de respostes que eens proposàv
vem (superio
or
al 30%).
Acció assoliida parcialm
ment (75%)
Acció 2

Publicació
ó del resum
m dels resulltats de les enquestes a nivell dee curs i de tiitulació per
r
tal que esttudiants i professorat
p
t el puguin consultar
Aquesta accció de millorra està absollutament con
ndicionada l’assoliment
l
previ de l’o
objectiu 3.2.2
2
(IAI/15/15),, que és responsabilitat d
de al Comissió de Qualitatt de la UdG.
Acció no asssolida

Acció 3

Revisió de
el procés ad
dministratiiu d’introd
ducció de da
ades per acconseguir que
q
a l’hora
a
de respon
ndre a els enquestes
e
d
de docènciia els estud
diants pugu
uin fer-ho de tots els
s
professors
s que els ha
an impartitt docència i únicamen
nt d’aquestss
Aquesta accció de millorra posterior a l’anterior i,
i a més, està prevista en
n el Pla de Millora
M
per al
a
curs 2016-2
2017.
Acció previssta per al currs 2016-20177

Objectiu
O
de m
millora assolit parcialmeent (45%)
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Codi
C

Objectiu

Responsa
able

IAI/15/22
I
Disposar de més informació sobre el
grau de sa
atisfacció i l’opinió e
en general
dels estu
udiants en
n relació amb els
aspectes relacionats
r
amb la do
ocència de
tots els gra
aus i màste
ers

Acció 1

Priorritat

Estudis

[a] Coordin
nació Mitjaana-Alta General de tota
a
la Facultat
dels graus
F
[b] Vicerec
ctorat
Planificació
ó,
Innovació i
Empresa
[c]
Administra
ació i
secretaria
d’estudis FEP

Elaboració
ó i aplicaciió semestra
al d’un qüe
estionari de
e valoració per cada tiitulació que
e
inclogui aspectes
a
ta
als com ccoordinació
ó i organiització, pla
anificació curricular
r,
professora
at, PAT, Pràcticum i T
TFG/TFM, etc.
e
Grau en Ed
ducació So
ocial
El Grau en Educació So
ocial disposaa d’un sistem
ma d’avaluac
ció de la Quaalitat del Grrau. Entre ells
instrumentss d’avaluació
ó del Grau s’aaplica:
- Un qüestionari de satisfaccció als estud
diants de cad
da un dels cu
cursos. S’apliica a final de
curss. El qüestio
onari recull in
nformació so
obre; acollida
a i suport alss estudiants, programació
ó
i deesenvolupam
ment del curss, sistemes d’avaluació
d
i qualificació,, coordinació
ó i satisfacció
ó
gen
neral. Les dades d’aquestts qüestionarris queden recollides
r
en una memòrria anual que
s’ap
prova per Consell
C
d’Esttudis. El peercentatge de
d respostes del curs 2015-2016
2
é
és
sup
perior al 50%
%. Per cursoss, els percen
ntatges de respostes van ser: 60 % 1r, 58,7% 2n
n,
52,3
3% 3r i 89,6%
% 4rt.
- Qüeestionaris específics perq
què els estud
diants valoriin el pràcticu
um 1, el prà
àcticum 2 i el
e
TFG
G. Les dadess d’aquests qüestionariss queden recollides en u
una memòria anual que
s’ap
prova per Co
onsell d’Estu
udis. El perrcentatge de respostes a aquests qü
üestionaris és
é
sup
perior al 50 % (P1 70%, P2
2 94% i TFG 86’¡,2%)
- Un model de fitxa de valoracció per cada mòdul/assig
gnatura i quee és d’aplicacció voluntària
per cada professsor.
- 2 seessions de valoració
v
del curs amb els
e estudiantss de primer (una a finalls del primeer
sem
mestre i l’altrre a finals deel segon), en el marc del mòdul l’”aprrenentatge de
d l’Estudian
nt
univversitari 1”.
Grau en Pe
edagogia
El Grau en Pedagogia disposa
d
d'un sistema de valoració
v
de la satisfaccióó i opinió de
els estudiantts
en relació amb
a
la docèn
ncia que perrmet conèixeer si cal més coordinacióó entre assignatures, si la
planificació curricular és
é l'adient, si el professorrat resol els seus
s
dubtes i valorar el funcionamen
f
nt
del Pràcticu
um i del TFG..
Com ja s’ha
a comentat, aquesta
a
inforrmació s s’ob
bté a partir de cinc trobad
des anuals am
mb cada currs
on s’exposen
n tots els asp
pectes esmen
ntats i es debaten amb elss estudiants.
Grau en Ps
sicologia
El Grau en Psicologia
P
disposa d’un siistema d’ava
aluació d’assiignatures con
ncretes:
 Qüeestionaris específics perq
què els estud
diants valoriin el pràcticu
um 1, el prà
àcticum 2 i el
e
TFG
G. Les dadess d’aquests qüestionariss queden recollides en u
una memòria anual que
s’ap
prova per Con
nsell d’Estud
dis.
 3 seessions de valoració
v
del curs amb els
e 2 delegatts de cadascu
un dels curssos i amb ells
reprresentants dels estudiantts de psicolog
gia (ARPP i CEPPIE).
C
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Màster en Atenció a la
l Diversita
at en una Educació
E
In
nclusiva
El Màster en
n Atenció a la diversitat een una Educació Inclusiv
va disposa d’u
un sistema d’avaluació
d
de
la Qualitat del
d Màster. Entre
E
els insttruments d’av
valuació del Màster s’apliiquen:
- Un qüestionari de valoració del funciona
ament de less pràctiques (estudiants) (Percentatge
de resposta
r
del curs
c
2015-16
6: 90,4%)
- Un qüestionari de valoracióó del funcion
nament del del
d TFM (esttudiants) (Pe
ercentatge de
resp
posta del currs 2015-16: 955,2%).
- Un qüestionari de valoracióó del màster, dirigit a estudiants,
e
qque inclou una
u
valoració
ó
sobrre els temess següents: Informació als estudian
nts, accions d
de suport alls estudiantss,
avalluació de l’e
ensenyamentt , planificacció dels mòd
duls i assignaatures, desenvolupamen
nt
delss mòduls o assignaturees, coordinacció del pla d’estudis, siistemes d’av
valuació dells
estu
udiants. ( Es començarà a utilitzar el curs
c
2016-17
7).
- Un qüestionari de
d valoració de cada assignatura per part
p del proffessorat.
- Un qüestionari de valoracióó del funcion
nament de les pràctiquees (tutors de
els centres de
pràcctiques)
- Un qüestionari de
d valoració del funciona
ament de les pràctiques (ttutors de la universitat)
u
FEP
La FEP ha elaborat un
n qüestionarri de valora
ació que incllou aspectess tals com coordinació
c
i
organització
ó, planificaciió curricular,, professoratt, PAT, Pràctticum i TFG//TFM, etc. El
E qüestionarri
té preguntees comunes a tots els graaus i també algunes pre
eguntes que són específiiques d’acord
d
amb les pa
articularitats de cada grrau. Es diferrencia el mo
odel de qüesstionari de 1r del de 2n
n
semestre i ta
ambé hi ha models
m
difereenciats en funció del curss (1r, 2n, 3r i 4t)(evidènciia 3.4.6.).
El 23 de feb
brer de 2017 està previstaa una reunió
ó amb tots ells estudiantss delegats (to
ots els grups i
tots els curssos) en la qu
ual es presen
nta aquest qü
üestionari per tal de discu
utir-lo i conssensuar-ne la
versió final. Es preveu la
a primera apllicació on-lin
ne el juny de 2017.
A nivell FEP
P: Acció asso
olida parcialm
ment (50%)
Acció assoliida totalmen
nt en el Grau en Educació
ó Social
Acció2

Sistematittzació de le
es reunionss entre la co
oordinació de cada tittulació i els
s delegats, i
també de les
l reunion
ns entre la ccoordinaciió de cada titulació
t
i eel grup d’es
studiants de
e
cada curs.. Tant en un
u cas com
m en l’altre,, com a míínim una rreunió per semestre, i
sempre qu
ue es cregu
ui necessa
ari a petició
ó dels estu
udiants, deel professo
orat o de la
a
coordinac
ció
Grau en Ed
ducació So
ocial
Les reunion
ns amb els delegats estaan força sistematitzadess al Grau en
n Educació Social. S’han
n
realitzat 3 reunions de delegats
d
amb
b coordinació
ó d’estudis (u
una a l’inici, u
una mig sem
mestre i l’altre
a final de cu
urs). L’ assisttència ha estaat del 75% deels convocatss.
En relació a les reunion
ns de coordiinació amb el
e grup d’esttudiants de ccada curs, s’han fet duees
sessions am
mb cada curss, una a prin
ncipis del prrimer semesttre i l’altre d
durant el seg
gon semestre
(excepte am
mb els estudia
ants de 4rt q
que només see n’ha fet una
a a principi d
de curs, ja qu
ue a quart fan
n
pràcticum, optatives i TFG,
T
i no ten
nen cap esp
pai de trobad
da amb tot eel grup). Am
mb el grup de
tercer es va
a fer una sessió de coord
dinació a dem
manda del propi grup peer tractar alg
guns dubtes i
propostes pels
p
estudis. No es disp
posa de dadees exactes del
d percentattge d’estudia
ants que han
n
assistit a aq
questes reunio
ons de coord
dinació, però és superior al 50%.
Acció assoliida totalmen
nt en el Grau en Educació
ó Social
Graus en MEI/MEP
M
S’ha fet una
a reunió amb
b cada curs, n
només al primer semestrre, i sí que s’h
han fet totess les reunion
ns
amb delega
ats que s’hagin demanat per una o alltra banda.L
L’assistència a les reunions de primeer
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semestre (to
ot el grup) ha
a estat d’un 770% com a mitjana
m
entre els quatre grrups.
Acció assoliida parcialm
ment en el gra
au de Mestree Infantil (50
0%)
Grau en Pe
edagogia
Tal i com ja
a s'ha esmen
ntat anteriorrment, el Grrau en Pedag
gogia ja dispposa de meccanismes que
faciliten tan
nt les trobade
es amb els deelegats, com amb tot el grrup classe al llarg del curs.
Acció assoliida totalmen
nt en el Grau en Pedagog
gia
Grau en Ps
sicologia
Les reunion
ns amb els de
elegats estan
n força sistem
matitzades all Grau en Psiicologia. S’han realitzat 3
reunions dee delegats am
mb coordinacció d’estudiss (una a l’inici, una al fin
nal del primer semestre i
l’altre a fina
al de curs). L’’ assistència h
ha estat d’en
ntre el 80-90% dels convoocats.
En relació a les reunions de coordin
nació amb el grup d’estud
diants de cad
da curs, es fa
a una primera
reunió d’aco
ollida amb els
e de primeer a inici dee curs en la que es pressenta la orga
anització dells
estudis i s’iinicia el Pla de Mentoriia. Per la reesta de curso
os, també es fa una priimera reunió
ó
d’acollida a inici de curs, explicant lles especificiitats de cada
a curs. A seggon no tenen
n cap activita
at
especial perrò a tercer i quart
q
se’ls exp
xplica detalladament el fu
uncionamentt dels pràcticu
ums i el TFG
G.
El curs 2015
5-2016 es va fer una reun
nió extra a fin
nals de curs amb els estu
udiant de priimer a petició
ó
seva. Donatt que les reun
nions es fan een el marc d’’alguna assig
gnatura, exceepte amb els estudiants de
primer que se’ls convocca un dia la ssetmana aba
ans de l’inici de curs, l’asssistència ha estat del 90
0100%.
Acció assoliida totalmen
nt en el Grau en Psicologiia
Grau en Tr
reball Social
Les reunion
ns entre de
elegats, mem
mbres del Consell
C
d’Estudis i coor
ordinació d’e
estudis estan
n
sistematitza
ades en el Grrau de Trebaall Social. Ess fan tres reunions pel sseguiment i avaluació deel
grau i, a méés, es fan altres reunionss per a l’orga
anització d’activitats extrraordinàries i construcció
ó
de la cohesió del grup.
Pel que fa l’avaluació
l
amb
a
els estu
udiants, en el
e Campus de
e Treball Soocial en el qu
ue participen
n
estudiants de tots els cursos, ess fa anualm
ment una ac
ctivitat dinaamitzada pe
er avaluar el
e
funcionameent del grau i estudiar, juntament amb els estudiants, les accions de millora méés
adients.
Acció assoliida totalmen
nt en el Grau en Treball Social
S
Màster en Atenció a la
l diversita
at en una Educació Inclusiva
- Dura
ant el curs 2015-16 es va fer una
a reunió de la coordinaadora d’estu
udis amb ells
estud
diants el dia 24 de maig d
de 2016 per fer
f una valorració generall del màster.
- Es van
v fer dues tutories grup
pals dividintt el grup classe en dos ggrups d’estud
diants, en lees
quals es va reco
ollir informaació sobre ell funcionam
ment de les ppràctiques.(2
23/02/2016 i
18/0
02/2016)
- Es va
a informar als
a estudiantss, l’inici de curs,
c
sobre l’elecció de deelegats i de representant
r
ts
al co
onsell d’estud
dis. Una solaa estudiant va
a ser la repre
esentant al cconsell d’estu
udis durant el
e
curs 2015-16 i no
o van arribarr a escollir deelegats. És un
n tema que rresulta difícill en el Màsteer
ja qu
ue és una titu
ulació d’un ccurs i els estu
udiants no ob
btenen crèdiits de recone
eixement com
m
passa en els grau
us.
Acció assoliida totalmen
nt a MADEI
Màster en Treball, Re
ecursos Hu
umans i Re
elacions Lab
borals
Per poder disposar
d
de més
m informaacions respeccte de l’opiniió dels estud
diants sobre el MTRLRH
H,
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s’ha reforça
at la figura del delegat dee curs com a interlocutor entre el prrofessorat i els
e estudiantts
però també entre la coo
ordinació i ells estudiantss. El percenta
atge de conssecució d’aqu
uesta accio és
é
elevat però es
e considera que es tractaa d’un objecttiu que hauriia d’estar perrmanentmen
nt obert.
Acció assoliida a MTRHR
RL, però es cconsidera qu
ue cal mantenir-la oberta
a permanenttment
Acció assoliida totalmen
nt en el Grau
u en Educacció Social, Pedagogia, Ps
Psicologia, Trreball Sociall,
MADEI
Acció assoliida parcialm
ment en el Gra
au en Mestree en Educaciió Infantil
Acció assoliida al MTRH
HRL, però ca
al mantenir-la oberta
Objectiu
O
de m
millora tanca
at per l’assolliment de l’o bjectiu (Grau Educació Social)
S
Objectiu
O
de m
millora assolit parcialmeent en un 50 % (Grau en Pedagogia,
P
Psicologia,
P
T
Treball Socia
al, MADEI)
Objectiu
O
de m
millora assolit parcialmeent en un 25%
% (Graus en
n MEI/MEP)

ó dels prin
ncipals ind
dicadors
Valoració
Grau en EDUCACIÓ SOCIAL
Taula 4.1. Professor
rat per categ
goria i sego
ons doctora
at

Doctors
No doctors
TOTAL

Permane
ents 1

Perm
manents
2

10

__
__
__

10

L
Lectors

3
3

Associats
A

Altres
A

Tottal

%
Professorat
acredittat
*(ANEC
CA/AQU)

9
16
25

3
1
4

255
177
422

100
1

Permanents 1: Professorat perrmanent pel qu
ue és necessari s er doctor (CC,C
CU,CEU,TU, Agrregat i assimilabbles en centres privats)
p
Permanents 2: Professorat perrmanent pel qu
ue no és necessaari ser doctor (T
TEU, Col·laborad
dors i assimilablles en centres privats)
Altres: Professsorat visitant, beecaris, etc.
El professorat funcionari (CU,, TU, CEU i TEU
U) es considerarrà com acreditatt

Taula 4.2. Hores imp
partides de
e docència ((HIDA) seg
gons catego
oria de proffessorat i doctorat
d

Doctors
No doctors

Permane
ents 1

Per
rmanents 2

746,4

__
__

Lectors
223,3

Associats
s
599,6
1455,7

Altres
1655
40
0

Totall
1734,3
1
1495,7
1

Taula 4.3. Percentatg
ge d’hores impartidess de docènc
cia (HIDA) segons tra
ams (Corre
espon al
professora
at que pot tenir
t
tram))
Tram de recerca
Sense
Educació
Social

60,23

Amb tra
am no
viu
4,64
4

Amb
b
viu

tram

35,13
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El curs 2015-2016 van
n impartir docència
d
en el Grau en
n Educació Social 42 pprofessors i professores..
D’aquests, 117 (40,5%) teenen vincula
ació permaneent o estan a temps comp
plet com a leectors, i 25 (5
59,5%) estan
n
contractats a temps parccial com a asssociats. En rrelació amb la
l tipologia de
d professoraat i les hores de dedicació
ó
als estudis ees destaca qu
ue el 63,6% de
d les hores iimpartides de
d docència està
e
a mans d
de professorrat associat, i
només el 23
3,10 % són im
mpartides pe
er professoraat permanentt. D’altra ban
nda, però, deel 63,6% de les hores quee
imparteixen
n associats, el
e 36% són d’’associats dooctors i amb acreditacions
a
s ANECA/AQ
QU. Els estud
dis, per tant,,
compten am
mb associats amb nivells de formacióó i recerca eleevats, i perso
onal que en ccas de poder-se convocarr
places de co
onsolidació o de jornada completa esttaria en disposició d’opta
ar-hi. Si bé vaalorem posittivament quee
aquests estu
udis, donadees les seves ca
aracterístiqu
ues, comptin amb la docèn
ncia de moltt professorat associat quee
està directament vincula
at al món pro
ofessional, taambé valorem
m que seria desitjable
d
inccrementar ell percentatgee
de professo
orat a temps complet que tenen docèència en el Grau,
G
i que per
p tant cald
dria fer nove
es ofertes dee
places per a lectors i agrregats o titula
ars.
D’entre les h
hores imparrtides per pro
ofessorat am
mb vinculació
ó permanent o a temps coomplet, nom
més el 35,13%
%
està a manss de professorat amb tram
ms de recercaa vius.

Grau en M
MESTRE EN
N EDUCACIIÓ INFANT
TIL
Taula 4.1. Professor
rat per categ
goria i sego
ons doctora
at

Doctors
No doctors
TOTAL

Permane
ents
1

Permanents
2

Le
ectors

Ass
sociats

Altres

19

2
4
6

4

12
34
46

4
3
7

19

4

Total
al

%
Professoratt
acred
ditat
*(ANE
ECA/AQU)

411
411
822

100

Taula 4.2. Hores imp
partides de
e docència ((HIDA) seg
gons catego
oria de proffessorat i doctorat
d

Doctors
No doctors

Permane
ents 1

Per
rmanents 2

1505
5

365
748

Lectors
564,5

Associats
s

Altres

817
2452

2333
297,,5

Totall
3484,5
3
3497,5
3

Totals MEI: A
Associats 3269 46,8%, Perman
nents 3182 45,,6%, Doctors 34
484 49,9%, Tota
al 6982
% hores associiats doctors resp
pecte al total hores associats: 255%

Taula 4.3. Percentatg
ge d’hores impartidess de docènc
cia (HIDA) segons tra
ams (Corre
espon al
professora
at que pot tenir
t
tram))
Tram de recerca
Sense
Educació
Infantil

57,03

Amb tra
am no
viu
1,43
3

Amb
b
viu

tram

4
41,54

El curs 2015-2016 van
n impartir docència
d
en el Grau en Mestra d’in
nfantil 82 pprofessors i professores..
D’aquests, 2
29 (35%) ten
nen vinculaciió permanen
nt o són lecto
ors, i 46 (56%
%) estan con
ntractats a te
emps parciall
com a assocciats.
Tanmateix, les hores im
mpartides pe
er professoraat permanentt o lector són el 45,6% d
del total, me
entre que less
hores imparrtides pels asssociats són un
u 46,8%; éss a dir, aprox
ximadament les mateixess.
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Si bé de les hores de do
ocència impa
artides per asssociats, nom
més el 25% són
s impartid
des per assocciats doctors,,
de les horess totals de docència quassi un 50% sóón impartidees per doctorrs. Aquesta d
dada és relle
evant perquèè
des que teniim dades, elss primers an
nys van anar augmentant molt les horres impartidees per doctorrs, fins que a
partir del 2
2013-2014 es
e mantenen
n al voltant del 50%, percentatge
p
que
q
va ser u
un objectiu perseguit a
consciènciaa. D’altra ban
nda, la majorria dels assoociats doctors podrien ac
ccedir a una vinculació permanent
p
sii
s’oferissin p
places adequ
uades, cosa que
q seria deesitjable, ja que seria més
m que suficcient amb ell professoratt
associat pro
ofessional dee l’educació que
q queda p
per a manten
nir una propo
orció elevadaa d’hores im
mpartides perr
persones qu
ue estan en co
ontacte amb el món de l’eensenyamen
nt infantil i ob
bligatori.
Un 41% de lles hores imp
partides ho són
s per part de professorrat amb tram
ms de recercaa vius. Aquessta proporció
ó
és força eleevada tenintt en compte que en el ccurs d’inici era del 36%
%, però cal d
dir que ha anat
a
baixantt
lleugeramen
nt els últims dos cursos, atesa algunaa jubilació o baixa tempo
oral que s’ha hagut de substituir amb
b
professorat associat o donat
d
el fet que ha cad
ducat algun tram viu. Cal esperar a veure com continua ell
percentatgee en els propeers cursos.

Grau en M
MESTRE EN
N EDUCACIIÓ PRIMÀR
RIA
Taula 4.1. Professor
rat per categ
goria i sego
ons doctora
at
Permane
ents 1

Doctors
No doctors
TOTAL

Perm
manents
2

18

Lectors

3
4
7

18

5
5

Associats

Altres

14
38
52

7
3
10

To
otal

% Professoratt
acre
editat
*(AN
NECA/AQU))

47
45
92

100

Taula 4.2. Hores imp
partides de
e docència ((HIDA) seg
gons catego
oria de proffessorat i doctorat
d

Doctors
No doctors

Permane
ents 1

Per
rmanents 2

1949,5

188,5
874

Lectors

Associats
s

412,5

1086
2656

Altres
754,,9
3077

Totall
4391,4
4
3837

Taula 4.3. Percentatg
ge d’hores impartidess de docènc
cia (HIDA) segons tra
ams (Corre
espon al
professora
at que pot tenir
t
tram))
Tram de recerca
Sense
Educació
Primària

55,77

Tram
T
docent

Amb tra
am no
viu
2,3
3

Amb
b
viu

tram

4
41,93

Sense
S
57,92

Amb tram
m no
viu
28,44

Amb
viu

tram

13
3,64

Durant el ccurs 2015-20
016 han impa
artit docènciia al grau en
n Mestre en Educació Pri
rimària 92 prrofessors, 15
5
més que ell curs anteriior. Aquest increment h
ha estat, fon
namentalment, cobert pper professorrs associats..
Durant aqu
uest curs el 67,4%
6
dels professors
p
feent docència
a al grau ere
en associats (52%) o alttres (10,9%),,
mentre quee el professo
orat permane
ent només su
uposava el 27,2%.
2
El percentatge
p
d
de crèdits im
mpartits pelss
professors n
no permanen
nts (excloent-hi els lectorrs) és, òbviam
ment, menorr però depasssa el 50% i ha augmentatt
en un punt percentual respecte
r
el cu
urs anterior.. És destacab
ble que malg
grat aquesta d
distribució de
d categoriess
professionaals i la creix
xent precarittzació dels ccontractes no
n permanen
nts, la qualiitat de la docència
d
i la
a
satisfacció d
dels alumness no han canv
viat significaativament.
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Malgrat l’au
ugment de professors
p
associats
a
el n
nombre de professors doctors
d
ha aaugmentat en
e el mateix
x
nombre (15
5: 1 de perm
manent i 14 de
d no permaanents) i el percentatge
p
d’hores imppartides per doctors s’ha
a
mantingut p
per sobre deel 50% amb una
u lleugeraa disminució respecte el curs anteriorr que s’ha an
nat produintt
des del curss 2012-2013 quan
q
el perce
entatge era d
de 60,96%.
El fet que eels professorrs no perma
anents (docttors o no) no
n poden dem
manar tramss docents i de recerca i
l’augment p
percentual dels
d
professors no permaanents ha su
uposat una baixada
b
del ppercentatge de docència
a
realitzada p
per professorat amb trams (del 50,38%
% al 42,18% pels trams de
d recerca i deel 50,38& al 44,23% pelss
trams de do
ocència) malg
grat que el no
ombre de traams totals ha
a augmentat en 2 de recerrca i 8 de doccència.

Grau en PEDAGOGIA
A
Taula 4.1. Professor
rat per categ
goria i sego
ons doctora
at

Doctors
No doctors
TOTAL

Permanents
1

Permanents
2

9

1
__
_
1

9

Le
ectors

1
1

Associats
A

Altres
A

10
23
33

1
1
2

Tottal

%
Professorat
P
acred
ditat
*(ANE
ECA/AQU)

222
224
446

100

Taula 4.2. Hores imp
partides de
e docència ((HIDA) seg
gons catego
oria de proffessorat i doctorat
d

Doctors
No doctors

Permane
ents 1

Per
rmanents 2

938,,5

139
__

Lectors
210

Associats
s
907
1238,5

Altres
1277
80
0

Totall
2321,5
2
1318,5
1

Taula 4.3. Percentatg
ge d’hores impartidess de docènc
cia (HIDA) segons tra
ams (Corre
espon al
professora
at que pot tenir
t
tram))
Tram de recerca
Sense
Pedagogia

62,91

Amb tra
am no
viu
__
_

Amb
b
viu

tram

3
37,09

El curs 2015-2016 ha im
mpartit docè
ència en el G
Grau en Peda
agogia 46 prrofessors i prrofessores. D’aquests,
D
14
4
(29,8%) ten
nen vinculaciió permanen
nt o estan a teemps compleet com a lecttors, i 33 (70
0,2%) estan contractats
c
a
temps parciial com a asssociats. Aque
esta dada enss mostra com
m la majoria de docència impartida en els estudiss
és a càrrecc de professsorat associa
at. Cal dir q
que d'aquestt 70,2% de professorat associat qu
ue imparteix
x
docència, ell 30,3% són associats docctors i algun
ns d’ells amb acreditacion
ns ANECA/A
AQU i, per ta
ant, tenen un
n
alt nivell dee formació i el valor afe
egit d'estar vvinculats al món professional. Si béé, com és el cas d'altress
estudis, seriia convenien
nt incrementar el percenttatge de proffessorat a tem
mps complett que impartteix docència
a
en el Grau d
de Pedagogia
a.
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Grau en PSICOLOGIA
A
Taula 4.1. Professor
rat per categ
goria i sego
ons doctora
at
Perman
nent
s1

Permanents
2

Le
ectors

Ass
sociats

Altres

Total
al

Doctors
No doctor
rs

20

__
_
__
_

1

9
7

4
1

344
8

TOTAL

20

__
_

1

16

5

422

% Professorat
P
acred
ditat
*(ANE
ECA/AQU)
100

El curs 20115-2016, el Grau en Psiicologia com
mpta amb un
na plantilla de 42 profeessors. Cal destacar
d
quee
d’aquests, u
un 80,95% (3
34) són docto
ors acreditatss per l’AQU o l’ANECA, i tan sols 19,0
06% no esta
an acreditats..
Gairebé la m
meitat del personal
p
doce
ent (47,62%)) és doctor i professor permanents,
p
la resta es distribueixen
d
n
entre professsors associa
ats (16), dels quals 9 són
n doctors i 7 no estan acrreditats ambb aquest tíol, i de la resta
a
(5) tenint 4 perfils proffessionals do
ocents doctorrs i 1 no docctor represen
ntants per alltres perfils docents
d
com
m
becaris pred
doctorals (PD
DI en formacció) o visitantts (4) .
Taula 4.2. Hores imp
partides de
e docència ((HIDA) seg
gons catego
oria de proffessorat i doctorat
d

Doctors
No doctor
rs

Perman
nents 1

Pe
ermanents 2

262
21,2

__
__

Lectors

Associatts

63,5

469,5
5
708,5
5

Altress
4266,7
10
0,5

Total
3580,9
719

Taula 4.3. Percentatg
ge d’hores impartidess de docènc
cia (HIDA) segons tra
ams (Corre
espon al
professora
at que pot tenir
t
tram))
Tram de
d recerca
Sense
Psicologia
a

27,64
4

Amb tr
ram no
viu
__
_

Am
mb tram
viu
u
72,36

Del total dee 4.299.9 (10
00%) HIDA als estudis d
de Psicologia
a el curs 20115-2016, el 660,95% d’horres (2.621,2))
s’han imparrtit per part del professo
orat doctor permanent i el 16,48% per associatss no doctorss (708,5). Ell
10,92% d’ho
ores (469,5) són impartiides per proffessorat asso
ociat doctor i el 9,92% ((426,7) per professionals
p
s
amb altres ccategories la
aborals. Fina
alment, 1,74%
% correspon al professora
at lector i un
n 0,24% les han
h impartitt
altres professionals no doctors.
d
La major
m
part dee les HIDA són
s realitzad
des per persoonal docent amb
a
tram dee
recerca viu (72,36%) (ta
aula 4.3).

Grau en TR
REBALL SO
OCIAL
Taula 4.1. Professor
rat per categ
goria i sego
ons doctora
at

Doctors
No
doctors
TOTAL

Permane
ents
1

Permanent
2

11

__
_
__
_

11

__
_

Lecctors

Total
al

Associats

Alltres

1

10
29

3
1

255
30
0

1

39

4

555

% Professorat
acredittat
(ANECA
A/AQU)
100
1

Informe de segu
uiment del curs 2015-2016 – Fa
Facultat d’Educa
ació i Psicologia
a

56/106

Informe dee Seguimentt del curs 20
015-2016
FACULTAT
T D’EDUCA
ACIÓ I PSIC
COLOGIA

Taula 4.2. Hores imp
partides de
e docència ((HIDA) seg
gons catego
oria de proffessorat i doctorat
d

Doctors
No
doctors

Permane
ents 1

Per
rmanents 2

1050
0

__
__

Lectors

Associats
s

110

Total

Altres

860
1480

220
0
80
0

2240
2
1560

Taula 4.3. Percentatg
ge d’hores impartidess de docènc
cia (HIDA) segons tra
ams (Corre
espon al
professora
at que pot tenir
t
tram))
Tram de recerca
Sense
Treball
Social

Amb tra
am no
viu

66,58

Amb
b
viu

2,111

tram

31,32

Segons les d
dades del Grrau de Treba
all Social, nom
més el 23,5%
% del professsorat ho és a temps com
mplet, mentree
que la resta corresponen
n a les catego
ories d’associiat i altres. Del
D total de 12
2 professors a temps com
mplet que fan
n
docència, 4 d’ells ho fan
n en assignatures optativves de 3 crèd
dits cadascun
na d’elles, laa qual cosa liimita la seva
a
implicació een la formacció dels estud
diants de Trreball Social. La presènciia de professsorat associa
at al Grau éss
imprescindiible per a la qualitat de formació deel Grau. Tanm
mateix, el de
esequilibri exxistent entre
e professoratt
associat i a temps com
mplet, així com la càrrrega creditíícia del proffessorat a ttemps comp
plet dificulta
a
considerabllement les op
portunitats de
d desenvolu
upar algunes de les accions de millorra que es pla
antegen en ell
Grau, així co
om afavorir les activitatss de recerca iimprescindib
bles en l’àmb
bit universitaari. De fet, de
el total de less
3800 horess de classe an
nuals imparttides en el Grrau, només el
e 30,5% ho fan professoors a temps complet.
c
Less
dificultats d
d’activar inicciatives per a la recerca eentre el profeessorat es veuen clarameent reflectide
es en la taula
a
4.3 que mosstra com el 66,58%
6
del prrofessorat noo disposa de tram de rece
erca.

Màster en
n TREBALL
L, RELACIO
ONS LABOR
RALS I REC
CURSOS HU
UMANS
Taula 4.1. Professor
rat per categ
goria i sego
ons doctora
at

Doctors
No
doctors
TOTAL

Perman
nents
1

Perm
manents
2

L
Lectors

Associats
A

Altres
A

Tottal

6

__
__

__

2
6

3
_

111
6

6

__

__

8

3

117

% Professorat
P
acred
ditat
*(ANE
ECA/AQU)

100

Tal com s’ob
bserva a la ta
aula 4.1, el pe
ercentatge dee professors del MTRLRH
H que són dooctors és molt més elevatt
respecte elss que no són doctors. En aquest sentiit des la coorrdinació del Màster
M
s’inteenta que les assignacions
a
s
que es fan d
des dels depa
artaments co
orresponentss es facin a professors que disposen d
del doctorat. Si bé és certt
que el Màstter compta amb
a
professsors estretam
ment vincula
ats al món professional qque fan una
a contribució
ó
molt imporrtant als estu
udis, aquests no disposen
n del doctora
at perquè no
o és un elem
ment valorat des del món
n
professionaal. D’entre ells professors doctors, el MTRLRH compta amb un nombre rellevant de
e professoratt
permanent la qual cosa
a es reflecteix
x en una esttabilitat conssiderable de l’equip doceent, fet que es valora dee
forma molt positiva per part de la co
oordinació i d
de l’equip do
ocent.
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Taula 4.2. Hores imp
partides de
e docència ((HIDA) seg
gons catego
oria de proffessorat i doctorat
d
Perman
nents 1

Pe
ermanents 2

27
70

__
__

Doctors
No
doctors

Lectors

Associatts

__

Altress

70
210

Total

1660
_
__

500
210

En coherèn
ncia amb la ta
aula 4.1., la taula
t
4.2 moostra que les hores imparrtides pel prrofessorat do
octor és moltt
superior resspecte del professorat
p
no
n doctor, toot destacant l’alta aporta
ació d’hores per part dell professoratt
doctor perm
manent.
Taula 4.3. Percentatg
ge d’hores impartidess de docènc
cia (HIDA) segons tra
ams (Corre
espon al
professora
at que pot tenir
t
tram))
Tram de
d recerca
Sense

MTRLRH
H

Amb tr
ram no
viu

39,44
4

Am
mb
viu
u

8,4
45

tram

52,11

El percentaatge d’hores impartidade
es de docènccia per part de professo
orat amb traam viu supera de forma
a
important a les hores impartides
i
per
p professo rs que no teenen tram viu
v (Taula 4..3). Aquest indicador
i
éss
valorat de fforma positiiva en el sen
ntit que unaa important dedicació a la recerca ccontribueix a enriquir la
a
docència i permet tam
mbé, de form
ma transverssal a les difeerents assign
natures, don
nar eines als estudiantss
d’interpretaació dels resu
ultats derivatts de la invesstigació i d’au
uto-actualitzzació dels proopis coneixem
ments.

Màster en
n ATENCIÓ A LA DIVE
ERSITAT en
n una EDUC
CACIÓ INC
CLUSIVA
Taula 4.1. Professor
rat per categ
goria i sego
ons doctora
at
Perman
nents
1

Perm
manents
2

L
Lectors

8

1

2

Doctors
No doctor
rs
TOTAL

Assoc.
A

Altr
res

Total

11

% Professorat
acreditat
*(ANECA//AQU)
100

Taula 4.2. Hores imp
partides de
e docència ((HIDA) seg
gons catego
oria de proffessorat i doctorat
d
Perman
nents
1
Doctors
No doctor
rs

Per
rmanents 2

417..5

Lectors

30

Associats
s

Altres

Totall

74.5

Taula 4.3. Percentatg
ge d’hores impartidess de docènc
cia (HIDA) segons tra
ams (Corre
espon al
professora
at que pot tenir
t
tram))
Tram de recerca
Sense

MADEI

28,45

Amb tra
am no
viu

__
_

Amb
b
viu

tram

771,55
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El curs 2015-2016 van impartir doccència al Mààster en Aten
nció a la Div
versitat en un
na Educació Inclusiva 111
professors, el 81,5% ten
nia contracte permanen
nt amb la Un
niversitat de
e Girona i un
n 12,5% era
a professoratt
lector. El 10
00% era proffessorat doctor. Tot el proofessorat dell Màster està
à vinculat a ggrups d’invesstigació de la
a
UdG, i un 771, 55% tenia
a tram de reccerca viu el cu
curs 2015-16.. Aquest perffil de professsorat corresp
pon al que ess
requereix peer a professo
orat de Màste
er.
Màster Intteruniversiitari en PSIICOLOGIA
A GENERAL
L SANITÀR
RIA
El professorrat del Màster en Psicolo
ogia Generall Sanitària fo
ou considera
at, a l'informe
me de valoracció de l'AQU,,
com a suficiient i pertineent en relació
ó a les caracteerístiques deel títol i al no
ombre d'estud
diants.
La composiició de l'equ
uip docent re
espon a unaa estratègia específica: que,
q
sempre que sigui possible,
p
una
a
assignaturaa sigui portad
da per dos prrofessors, un
n dels quals pertanyi
p
a l'àm
mbit acadèm
mic i l’altre a l'àmbit de la
a
psicologia p
professional psicosanitària, clínica o de la salu
ut. Es valorra aquesta ccomposició singular
s
perr
considerar q
que el Màsteer està orienttat a l'acredittació professsional i és pe
ertinent que un doctor accadèmic i un
n
professionaal amb experiiència a la xa
arxa de salut mental pugu
uin preparar i compartir de manera conjunta
c
una
a
mateixa asssignatura.
Aquesta du
ualitat docen
nt es va acon
nseguir en laa programacció del curs 2014-2015 a pràcticame
ent totes less
assignatures i s'ha man
ntingut amb alguna
a
diferèència durantt el curs 2015-2016 tant a la docènciia presenciall
com a la viirtual. Cal in
nformar, enccara que no surti en els indicadors a comentar, el suport accadèmic quee
donen els co
oordinadors docents de la
l UOC, tamb
bé doctors i responsables
r
s de vetllar ppels recursos virtuals i dee
promoure n
nous reptes en
e matèria de
e recursos d''aprenentatg
ge. A tall d'ex
xemple podem
m posar el re
ecurs docentt
de la preseentació oral virtual del TFM mitjaançant platafformes "on--line" o les pràctiques virtuals quee
estudiants d
de l'assignatu
ura d'entrenament en haabilitats terap
pèutiques ha
an pogut reallitzar amb pacients realss
o simulats.
Taula 4.1. Professor
rat per categ
goria i sego
ons doctora
at
Permanen
nts 1

Doctors

9

Lectors

__

No
doctors
TOTAL

Perm
manents 2

__

__
9

__

__

Associats

Altres

To
otal

%
Professorat
P
acreditat
*(ANE
ECA/AQU)
100

4

1

14

5

_

5

9

1

19

Durant els ccursos 2014-2015 i 2015--2016, la plaantilla s’ha mantingut
m
esta
able amb 14 docents amb
b titulació dee
Doctor dels 19 de la plantilla. Valore
em aquest feet com el més important. Si són perm
manents o no
o depèn de sii
són acadèm
mics o professsionals, seguint el criteeri explicat més
m amunt. La distribucció és la segü
üent: 11 són
n
professors u
universitaris, 8 d'ells titu
ulats i 3 acred
ditats. 8 són
n professiona
als de l’àmbitt psicosanita
ari dels qualss
6 treballen a la xarxa pú
ública i 2 treb
ballen en Fu
undacions. La
a coordinado
ora general d
del Màster, docent
d
titularr
és, a més, esspecialista en
n Psicologia Clínica acred
ditada pel Miinisteri.
Taula 4.2. Hores imp
partides de
e docència ((HIDA) seg
gons catego
oria de proffessorat i doctorat
d
Perman
nents 1

Doctors
No doctor
rs

376

Pe
ermanents 2

__
__

Lectors

__

Associa
ats

Altres
es

Tottal

90

229

495

165
5

_
__

165
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Com es veu
u a la taula 4.2., el professsorat Doctorr té un perceentatge de de
edicació méss gran que ell professoratt
no doctor, rràtio que con
nsiderem corrrecta.
Taula 4.3. Percentatg
ge d’hores impartidess de docènc
cia (HIDA) segons tra
ams (Corre
espon al
professora
at que pot tenir
t
tram))
Tram de reccerca
Sense
Màster
Psicologia
a Gral Sanità
ària

Am
mb tram Amb
A
tram
no
o viu
viiu

38,64

__

61,36

Hem de ten
nir en comp
pte que aque
est Màster n
no és una tittulació de re
ecerca sinó un estudi que
q regula la
a
professió d
de psicòleg psicosanitari
p
, i és per aiixò que la plantilla
p
doc
cent no és 1100% professsorat titulatt
universitarii, és a dir, investigador
i
r, donat quee es necessitta també co
omptar amb professiona
als de llarga
a
experiència en el tracttament de pacients
p
i en
n el coneixem
ment de pro
otocols i proogrames de tractament..
Considerem
m que, entre els professo
ors investigaadors titularrs o acredita
ats de la Un
niversitat el nombre quee
gaudeixen d
de trams de recerca vius, un 61% és prou acceptable tot i qu
ue sempre éss desitjable augmentar
a
ell
professors que
nombre de p
q tenen el tram
t
viu. Call incentivar polítiques
p
un
niversitàries pperquè així sigui.
s
Tambéé
cal tenir en compte quee hi ha part del
d professorrat que és prrofessional asssociat i quee no contemp
pla els tramss
de recerca.

at del centtre és sufficient i disposa
d
de
e la dediccació adeq
quada per
r
4.2. El professora
upar les se
eves funciions i aten
ndre els es
studiants.
desenvolu
El professorrat i la dedica
ació són adeq
quats i no s’h
ha considerat necessari in
ncloure cap oobjectiu de millora
m
per a
aquest subeestàndard.
Valoració de l’indica
ador ETC pe
er PDI ETC
C (equivalen
nt a temps complet) een els difer
rents graus
s
de la Facu
ultat
Taula 4.5. Relació estudiants ET
TC per PDII ETC (Equiivalent a te
emps comp
plet)
Curs
C
2012-2013
2

Curs
2013-2014
4

Curs
2014-20
015

Curs
2015--2016

Mestre E
Educació In
nfantil
(MEI)
Mestre E
Educació Pr
rimària
(MEP)
Educació
ó social

13,06

12,59

11,87

10,333

21,58

18,96

17,22

12,449

18,66

21,27

19,95

17,999

Pedagogiia

10,08

13,2

14,46

14,449

Psicologiia

15,1

18,57

17,57

16,447

12,93

15,86

15,50

14,443

Treball S
Social

1 estudiant ETC correspon a una
u matricula de
e 60 ECTS, i 1 P
PDI ETC es conssidera qui imparrteix 240 hores dde docència en aula
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Pel que fa aal Grau en Educació
E
Soccial, la ràtio d
d’estudiant per
p professorr ha disminuï
uït lleugerament i tornem
m
a situar-noss en valors del
d curs 2012
2-2013. Els cu
ursos 2013-2
2014 i 2014-2015 van serr cursos amb
b un nombree
d’entrada d’estudiants de
d primer mo
olt superior a l’habitual (79
( i 74 respe
ectivament). Aquesta ano
omalia va ferr
augmentar lla ràtio d’esttudiants per professor.
p
M
Malgrat la disminució, enc
cara estem m
molt lluny de les ràtios dee
12 i 13 en lees que estàveem abans de les retalladees econòmiqu
ues. 17’99 continua essen
nt una ràtio molt
m elevada
a
per fer un seeguiment i una
u docència de qualitat.
En relació aamb el Grau
u en MEI, la ràtio d’estud
diant per professor ha anat disminu
uint progresssivament dess
del curs 12//13, aspecte que
q valorem positivamen
nt i que es deu
u a haver rec
cuperat la con
nsideració del pràcticum
m
dins del plaa docent, al fet d’haver distribuït
d
elss recursos do
ocents a la Universitat
U
d
de manera més
m realista i
apropiada, i al fet d’havver augmenta
at lleugerameent i distribu
uït millor elss recursos doocents per l’e
entrada en ell
programa p
pilot del MIF (doble titula
ació en MEI i MEP). És una ràtio que caldrà consoolidar.
Quant al Grrau en MEP
P, la ràtio d’e
estudiants peer professor ha anat baix
xant progresssivament en
n els darrerss
quatre curso
os. Malgrat que
q aquesta és una dada que és degu
uda a alguns factors posittius, com ara
a la valoració
ó
del pràcticu
um, cal indiicar que am
maga el fet q
que hi ha hagut
h
un augment progrressiu de prrofessors no
o
permanentss que fan un nombre mé
és baix d’horees de docènccia sense que
e això afecti a la distribu
ució real delss
alumnes alss grups classee.
Pel que fa aal Grau en Pedagogia,
P
la
a ràtio d’estu
udiants per professor
p
ha augmentat
a
llleugerament des del curss
2012-2013 fins al curs 2015-2016. Cal dir que en el curs 2015-2016 el
e nombre d''entrada d'esstudiants dee
primer va ser molt supeerior a l’habitual (81), fett que explica
aria que la rà
àtio d'aquest curs sigui la
a més alta dee
tots els curssos.
En relació aamb el Grau en Psicologiia, la ràtio d’’estudiants per
p professorr ha disminuï
uït lleugerament i tornem
m
a situar-noss en valors propers
p
al cu
urs 2012-20113. Els cursoss 2013-2014 i 2014-20155 és on trobe
em les ràtioss
més elevadees d’estudian
nts per professsor.
Quant al Grrau en Treba
all Social, la ràtio d’estud
diant per pro
ofessor es ma
anté força esttable al llarg
g dels cursos,,
tot i que en
n el curs 20
015-2o16 ha disminuït lleeugerament respecte a l’any
l
2014-22015. Les da
ades són pocc
rellevants p
per treure’n conclusions.
c

Valoració de l’indica
ador ETC per
p PDI ETC
C (equivale
ent a temps complet)) en els mà
àsters de la
a
Facultat
Taula 4.5. Relació estudiants ET
TC per PDII ETC (equiivalent a temps compllet)
Curs
2012-20113
Màster en
n Treball, Re
elacions
Laborals i Recursos Humans
H
Màster en
n Atenció a la
a Diversitat
en una Ed
ducació Inclu
usiva
Màster Intteruniversittari en
Psicologia
a General Sa
anitària

9,67
__
__

Curs
2013--2014

Cur
rs
201
14-2015

8,4
40

10,87
1

9,80

__
_

__

11,20

16,29
1

20,23

__
_

C
Curs
2 015-2016

Pel que fa aal Màster en
n Treball, Relacions Laboorals i Recursos Human
ns, la proporc
rció d’estudia
ants a tempss
complet en relació al PDI
P
que està
à a temps coomplet va seer el curs 2015-2016 de 9,80 (Taula 4.5), estantt
aquest valor per sota deel valor de referència dee la universittat que es tro
oba en el 10 .35. D’entre les raons ess
podria destaacar que no tots els estu
udiants que ees matriculen
n del Màster ho fan a règgim de temp
ps complet ja
a
que treballeen i necessitten una fórm
mula més fleexible per co
ompatibilitza
ar-ho amb ells estudis i el fet que ell
Màster com
mpti amb pro
ofessors que
e, malgrat diisposar del doctorat
d
no han
h pogut ooptar encara a una plaça
a
permanent a la universitat per l’esca
assa convocattòria de placces noves en els
e darrers an
nys.
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Quant al Mà
àster en Aten
nció a la Div
versitat en un
na Educació
ó Inclusiva, no
n es comptaa amb dades evolutives ja
a
que el curs 2o15-2016 va
v ser el prim
mer curs quee es va imparrtir. En aque
est mateix cu
urs el valor de
d referència
a
dels màsterrs de la UdG és 10,35, pe
er tant, aquesst màster tin
ndria una ràttio només lleeugerament superior
s
a la
a
d’altres màssters.
En relació aamb el Màsteer Interuniversitari en P
Psicologia Geeneral Sanitària es valorra que la ràtiio durant elss
cursos 2014
4-2015 i 2015
5-2016 ha estat apropiad
da com es pott comprovar a la taula 4. 5. El valor re
eferencial dee
mitjana de rràtio a la Ud
dG (màster) se
s situa entoorn de 10,35. En el MPGS
S la ràtio és u
una mica mé
és superior. I
s'ha elevat d
des del 2014
4-2015 al 20115-2016 segu
urament perq
què al 2104 només
n
hi havvia primer curs i al 2015
5
ja hi ha doss cursos i, peer tant, més estudiants. C
Cal tenir en compte,
c
a més,
m que duraant el curs 20
016-2017 less
places d'acccés al Màsterr han estat de
e 60 i s'han oocupat totes sense que la ràtio de proffessorat hagii augmentat..
Aquesta info
formació cald
drà que sigui un aspecte a valorar en els
e propers in
nformes de sseguiment.
El que més preocupa d'a
aquesta taula
a, però, és qu
ue aquesta mitjana
m
no és real. No s'haa tingut en co
ompte que hii
ha dos grup
ps d'estudian
nts molt diferrenciats: els que fan docència presen
ncial i els quee fan docènccia virtual. Sii
es fa aquesta separació
ó de grups, podrem
p
veurre que la ràttio d'estudiants presenciials per PDI és de 5 a 7
estudiants. Mentre que la ràtio d'esttudiants al caampus virtua
al per PDI éss de 30 a 35 eestudiants. Aquesta
A
ràtio
o
ha augmenttat considera
ablement el curs
c
2016-20
017 i ha passa
at a ser de 5-7 estudiants presencials per docent a
45-50 estud
diants de cam
mpus virtual per
p PDI. Hi h
ha una clara desproporció en la ràtio estudiant-do
ocent segonss
és triï fer la docència al campus
c
pressencial o virtu
ual.
Considerem
m que s'hauriia d'estudiar,, d’acord am
mb la UOC, una forma equilibrada de creixement i distribució
ó
dels estudiaants als dos grups
g
d'auless: presencial (UdG) i virtu
ual (UOC). Amb
A
aquest ppropòsit es crrea l’objectiu
u
de millora IISC/17/04.

Codi

Objecttiu

Resp
ponsable

ISC/17/04
4

Modifficar el nom
mbre de p
places
de nou
u ingrés

Prioritatt

Estu
udis

Alta

Màster
Psico
ologia
Gene
eral
Sanittària

Accions viinculades a l’Objectiu de Millora
a ISC/17/04
4
ACCIÓ 1 Signautu
ura convenii UdG-UOC
C que inclog
gui la modiificació d’o
oferta de pla
aces de
nou ingré
és i la seva distribució
ó entre mod
dalitat pres
sencial i virrtual
Termini dee finalització:: 2n semestre
e de 2017-20
018

4.3. La in
nstitució ofereix
o
su
uport i opo
ortunitats
s per millo
orar la qu
ualitat de l’activitatt
docent i iinvestigad
dora del pr
rofessoratt.
La instituciió ofereix su
uport i oporttunitats per millorar la qualitat de l’activitat
l
doocent i invesstigadora dell
professorat i no s’ha con
nsiderat nece
essari inclourre cap objecttiu de millora
a per aquest ssubestàndarrd.
Quant al Mà
àster Interun
niversitari en
e Psicologia
a General Sanitària, dura
ant els cursoos 2014-2015 i 2015-2016
6
la majoria d
de docents del
d Màster ha
a impartit peer primera veegada classess dins un ent
ntorn virtual. Ha estat un
n
canvi imporrtant en la fo
orma de fer la docència, d
de portar a terme
t
debats i fòrums virrtuals en sub
bstitució delss
presencials,, en portar a terme una avaluació a través de siistemes on-liine, etc. En aquest sentiit la UOC ha
a
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posat a disp
posició de tott el professorrat cursos in
ntroductoris i tutorials de
e millora de lla qualitat de
e la docència
a
en l'àmbit vvirtual. El reesultat ha esstat molt nottable i el pro
ofessorat ha après recurrsos i tècniqu
ues, fins ara
a
desconegud
des. Valorem aquest fet de
e manera moolt positiva.
Aquest ha eestat el princiipal suport per
p millorar lla qualitat do
ocent. Caldria invertir tam
mbé en una millora
m
de la
a
qualitat doccent presenccial que no ha
h estat aqueests dos curssos, en comp
paració a la virtual, obje
ecte de tanta
a
atenció. Elss docents a lees assignaturres presenciaals podrien gaudir
g
dels recursos
r
doccents que la UOC
U
posa all
seu abast co
om per exem
mple el suportt que ofereixeen per fer ma
anuals docen
nts.
De la mateixxa manera, també
t
consid
derem que laa docència viirtual es podrria nodrir d'eexperiències presencials..
Per exemplle, al curs 20
016-2017 he
em realitzat una conferèència inaugurral al campu
us presencia
al i un debatt
científic quee es va gravar per poder-llo recuperar en l'àmbit viirtual.
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Estàndar
rd 5: Eficàc
cia dels sistemes de
e suport a l’aprenen
ntatge
EVIDÈNCIES
S
Codificació
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4

Descr
ripció
Coursees in English FE
EP 2015-16
Màsteer Psicologia Gen
neral Sanitària: Valoració globa
al primer semesstre 2014
Màsteer Psicologia Gen
neral Sanitària: Valoració globa
al segon semestre 2014
Màsteer Psicologia Gen
neral Sanitària: Valoració globa
al segon semestre 2015

Subministrrador

5.1. Els serveis d’orienta
ació acad
dèmica suporten
s
adequad
dament el
e procés
s
d’aprenen
ntatge i els
e d’orien
ntació pr ofessional faciliten
n la incorrporació al
a mercatt
laboral.
Relacionat aamb aquest subestàndar
s
d, el Pla de M
Millora té esstablerts 3 ob
bjectius de m
millora referitts a a la FEP
P
en general. Són els següents:
Codi
Objectiu
u
Tancat
IAI/15/23

IAI/15/26
IAI/15/27

Codi
C

En aquellles titulacion
ns que no estàà creat com a tal (Grau en
n Pedagogia,, Grau en
Treball Social i Màstter en Trebaall, MFPSec)), estructura
ar i completa
tar el Pla
Acció Tu
utorial (PAT)), tenint en
n compte less diferents accions de tutoria i
orientació
ó acadèmica i professionaal que existeiixen
Millorar l’orientació professional
p
d
dels estudian
nts de la FEP
P

no

Augmenta
ar el nivell de
d llengua an
nglesa o d’una de les alttres terceress llengües
(francès, italià,
i
i alemany) dels esttudiants de grau
g
de la FEP

sí

Objectiu

Responsab
ble

Priorritat

no

Estudis

IAI/15/23
I
En aquellles titulac
cions que no està Coordinació
A
Alta
General FEP
creat com
m a tal (G
Grau en Pe
edagogia, Grau i Màste
er
Grau en Treball Social i M
Màster en
Treball), estructurar
e
r i complettar el Pla
Acció Tuto
orial (PAT)), tenint en
n compte
les difere
ents accio
ons de ttutoria i
orientació
ó acadèmica
a i professiional que
existeixen
n
Acció 1
Creació d’un grup de
d treball a
amb profe
essorat de la titulació
ó perquè estructuri
e
i
completi el
e Pla d’Acc
ció Tutoriall
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Grau en Pe
edagogia
En les reunions de proffessorat la cooordinadora d’estudis ha exposat la n
necessitat de
e crear un Pla
Acció Tutorrial en el Gra
au de Pedaggogia. Despréés de debatre
e sobre com
m es podria plantejar,
p
s’ha
acordat quee el curs 2016
6-2017 s’inicciarà un pla de
d mentoria. Encara no ss’ha posat la informació a
la pàgina weeb.
Acció assoliida parcialm
ment (25%)
Grau en Tr
reball Social
En el Grau de
d Treball So
ocial s’ha creeat un grup de
d treball que
e ha desenvollupat una proposta de pla
d’acció tuto
orial i que l’h
ha traslladat al Consell d’estudis
d
del Grau, però resta penden
nt una sessió
ó
específica am
mb l’alumna
at per a la revvisió de la prroposta i perr més endavaant tornar-la
a a discutir en
n
el Consell d’’estudis del Grau.
G
Acció assoliida parcialm
ment (25%)
Màster en Treball, Re
elacions La
aborals i Re
ecursos Hu
umans
El MTRLRH
H no disposa
a d’un pla d
d’acció tutoriial (PAT) cre
eat i desenvoolupat de manera
m
forma
al
fora del pla d’estudis com existeix en
n d’altres esttudis, sinó qu
ue les accion
ns de tutoria s’estableixen
n
a partir de dos
d eixos: 1) Des de l’assiignatura d’orrientació i asssessoramentt socioprofessional en què
es facilita a l’estudiant no
n només ein
nes per realittzar tasques professionalls d’orientaciió sinó també
eines d’autopromoció per
p desenvoolupar la prròpia carrera
a profession
nal, i 2) La
a coordinació
ó
d’estudis co
om un espai de seguimen
nt personalittzat dels estu
udiants i d’accompanyament durant el
e
procés form
matiu. Les acccions de tu
utoria vincullades a aque
est objectiu s’han assoliit de manera
important però
p
es considera un objjectiu que s’h
ha d’anar mantenint en el temps i que
q no es po
ot
tancar.
Acció assoliida parcialm
ment (75%)

Objectiu
O
de m
millora asso
olit parcialm
ment: en el Grrau en Peda
agogia i en Tr
reball Sociall (25%), en ell Màster en
Treball, Rela
acions Laborrals i Recurssos Humans (75%)

Codi
C

Objectiu

Responsa
able

IAI/15/26
I
Millorar l’orientació
ó professiional dels Deganat i
estudiants
s de la FEP
Coordinaciió
Màster
Acció 1

Priorritat
Al
Alta

Estu
udis
Gene
eral de tota
la Fa
acultat

Constituciió d’un gr
rup de tre
eball amb
b professor
rat de cad
da titulaciió per tall
d’identific
car i revisar
r les accion
ns relacion
nades amb l’orientació
ó professio
onal que ja
a
es fan i pllantejar-ne
e també de
e noves i establir-ne
e
alguna de manera siistemàtica..
Algunes accions
a
pod
den ser ge
enerals de
e la FEP i d’altres eespecífique
es de cada
a
titulació
Les diferents accions de
d millora reelacionades amb aquestt objectiu s’h
han desplegat de forma
a
específica en
e cada titulació. Malgraat l’existència
a i consolida
ació de difereents accions d’orientació
ó
professionall en la majoria de les tittulacions, no
o s’ha elaborat encara un
n document que incloguii
les accions d’orientació
d
laboral
l
de la FEP (genera
als de centre
e i específiqu
ues de cada tiitulació).
Grau en Ed
ducació So
ocial
Des del Grrau en Educcació Social, el curs 20
015-2016 es van fer duees sessions adreçades a
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estudiants de
d 3r i 4rt. La
L sessió Què
è demanen
n els ocupa
adors als ed
ducadors socials,
s
quee
va consistir en una taula rodona am
mb representtants del secttor públic, el sector priv
vat i el tercerr
sector que són ocupado
ors d’Educad
dors Socials,, i per tant que
q han refllexionat sobrre el perfil i
competènciees que han de
d tenir els ed
ducadors soccials per fer front
f
a les neecessitats acttuals, i tenen
n
experiència en processo
os de selecciió. Els objecctius de la sessió
s
eren: Informar alls estudiantss
d’educació social
s
sobre quines són lles caracterísstiques i com
mpetències bbàsiques que
e cerquen elss
ocupadors quan
q
seleccio
onen person
nal, i inform
mar sobre com
m es fan els processos de
e selecció dee
personal i què
q es valora a nivell curriicular i d’hab
bilitats perso
onals.
La segona sessió
s
es va anomenar I al futur què
q
?” i te
enia com a oobjectius : presentar
p
alss
estudiants diferents
d
opccions formatiives a la UdG
G per realitzar després dell Grau, inforrmar sobre ell
CEESC i el suport que pot
p donar alls graduats, i conèixer diiferents expeeriències d’e
ex-estudiantss
del Grau i lees seves traje
ectòries un coop finalitzatss els estudis.

Graus en MEI
M i MEP
Els graus en
n mestre/a han
h realitzat,, com cada curs, i per a 4t
4 curs, una sessió inform
mativa sobree
màsters de la UdG i ta
ambé una seessió informa
ativa, convid
dant a la dellegació del departament
d
t
d’Ensenyam
ment a Giron
na, per a exxplicar als esstudiants de
e 4t com fun
nciona la Bo
orsa i altress
aspectes relacionats amb
b trobar fein
na com a messtre.
Grau en Pe
edagogia
La coordina
adora dels Estudis
E
de P
Pedagogia s’h
ha trobat am
mb el professsorat que im
mparteix less
assignaturess que tenen més relacióó amb l’àmb
bit laboral de
el pedagog aamb l’objecttiu d’establirr
accions quee promoguin l’orientació professional de l’alumnat. A partir d
d’aquestes trrobades s’ha
a
considerat adient
a
realitzzar dues sesssions d’orienttació amb elss estudiants d
de tercer i qu
uart curs.
La primera sessió que s’ha
s
realitzatt el curs 20115-2016 s’ha
a anomenat ““Xerrada de pedagogia i
futur” i l’ha dut a terme la vocal de G
Girona del COPEC
C
(Col·llegi de Pedaggogs). Els esttudiants han
n
conegut els equips de trreball i la borrsa de treballl del COPEC
C que els pott ajudar moltt a inserir-see
en el món la
aboral.
La segona sessió ha ting
gut com a objjectiu donar a conèixer le
es accions d’’orientació que es duen a
terme a la Borsa
B
de Tre
eball de la U
UdG amb un
n doble prop
pòsit: que elss estudiants coneguin ell
recurs i quee en puguin
n fer una an
nàlisi a nivell pràctic dell que suposaa un recurs d’orientació
ó
acadèmic i laboral
l
com aquest
a
en el ccontext.

Grau en Ps
sicologia
Des del Grrau en Psiccologia es d
duen a term
me cada cu
urs accions concretes per
p
millorarr
l’aproximacció dels estud
diants dels daarrers cursoss al món proffessional:
 Els estudiants de
d 3r curs reaalitzen duran
nt segon sem
mestre el mòd
dul de pràcticum 1 (3
3
ECT
TS). Aquest es va planteejar per la necessitat
n
d’apropar als estudiants abans de la
a
reallització de les
l pràctiquees externes del grau (a
a 4t curs) m
manifestada per algunss
tuto
ors/es de centres de prààctiques. El mòdul s’org
ganitza en fo
forma de talllers pràcticss
imp
partits tots ells
e
per proofessionals externs
e
(psic
còlegs) que, en bona pa
art, són ex-estu
udiants del grau
g
i/o tutorrs dels centrres que s’oferreixen com a pràcticum a quart curs..
Els estudiants realitzen
r
mòd
duls en grup
p gran que te
enen a veure amb el cone
eixement dell
COP
PC, les sortides professioonal, i la reg
gulació de la
a professió; el codi deon
ntològic i elss
dileemes ètics; la
a psicologia de l’esport; l’aplicació de
d la recerca al món proffessional. La
a
restta de tallers són de tipu
us experiencial i vivenc
cial dels quaatre grans àmbits
à
de la
a
psiccologia (edu
ucació, clínicc/salut, org
ganitzacions i psicosociaal). A mesu
ura que elss
estu
udiants van realitzant ells tallers, fa
an tutories grupals
g
amb un tutor accadèmic perr
valo
orar la seva experiència i anar consstruint la memòria. Els tallers es re
ealitzen a la
a
Faccultat però, en la mesu
ura en què el
e profession
nal-formadorr pot, els estudiants
e
ell
Informe de segu
uiment del curs 2015-2016 – Fa
Facultat d’Educa
ació i Psicologia
a

66/106

Informe dee Seguimentt del curs 20
015-2016
FACULTAT
T D’EDUCA
ACIÓ I PSIC
COLOGIA





reallitzen a l’enttorn real lab
boral. El mòd
dul finalitza al mes de m
maig, de man
nera que elss
estu
udiants han pogut practticar en els diferents àm
mbits, amb d
diferents pro
ofessionals i
persspectives de
e treball, fet que els ajuda a triar ell centre on voldran fer les 150h dee
pràcctiques al da
arrer curs. Laa darrera sesssió del mòd
dul està destiinada a fer una
u valoració
ó
glob
bal amb estu
udiants, els tu
utors acadèm
mics i les coo
ordinadores d
del mòdul. A més a més,,
s’ad
dministra una enquesta d
de valoració sobre
s
aspectes generals d
del pràcticum
m i cadascun
n
delss formadors. El curs 20155-2016 les va
aloracions globals van ser
er molt positiives (entre ell
7,5 i el 8,8, sobrre 10). Les vaaloracions deels formadorrs són, globallment, molt bones
b
el quee
ens permet segu
uir comptantt amb els matteixos per cu
ursos posterioors. En cas que
q no siguin
n
satiisfactòries, es
e concerta una entrev
vista amb allguns estudiiants per aprofundir-hii
qua
alitativamentt i, posterioorment, dess de coordiinació es coometen els aspectes a
mod
dificar/revisa
ar amb el forrmador.
Pel que fa als estudiants
e
d
de 4rt curs, el curs 2015
5-2016, es vva organitzarr una sessió
ó
info
ormativa sobre les sortidees profession
nals anomenada Psico-p
perspective
es de futur..
Es va
v convidar a diferents p
professionals per tal que
e els estudiaants tinguesisn una visió
ó
àmp
plia del merccat profession
nal: a) inform
macions sobrre pràctiquess a l'estrange
er en el marcc
del programa d'Erasmus + ffor Traineesship, impartida per la Viccedegana de
e Pràcticum i
Mob
bilitat de la FEP;
F
b) Quèè ens recoma
ana el Col·leg
gi Oficial de P
Psicòlegs de Catalunya?,,
imp
partit per la
a secretaria del COPC Delegació Girona;
G
c) P
Presentació del projectee
Cata
apulteam, a càrrec d’’un ex-estud
diant de la
a UdG creaador d’aque
est projectee
d’em
mprenedoria
a; d) Quins M
Màsters puc fer a la FEP
P de la UdG??, a càrrec dels diferentss
coordinadors de
d màsters cconvidats; i d) I si vull fer el dooctorat?, a càrrec
c
d’una
a
proffessora de Màster
M
memb
bre de la Com
missió de Doc
ctorat. Val a dir que per la
l durada dee
la jo
ornada es va
a haver de p
programar en
e la franja que
q no hi haa docència a la Facultatt
aspecte que cal revisar
r
per p
properes ediccions donada
a la baixa assiistència d’estudiants.
Don
nat que a Pssicologia s’haa regulat l’àm
mbit sanitarii de la profeessió creant la figura dell
psiccòleg genera
al sanitari, dees de la coordinació dels estudis de ps
psicologia i la
a coordinació
ó
del Màster de
d Psicolo
ogia Gener
ral Sanita
aria, es vaa realitzar una
u
sessió
ó
info
ormativa al segon semeestre oberta a tots els esstudiants, peerò sobretot adreçada alss
delss darrers cu
urs. L’assistèència d’estud
diants va se
er força elevvada. Es pre
eveu repetirr
aqu
uesta acció ca
ada curs acad
dèmic.

Grau en Tr
reball Social
En el Grau
u en Treball Social, el ccurs 2015-20
016 es va to
ornar a fer u
una sessió adreçada
a
alss
estudiants de
d quart curs per a infformar-les de
d les sortides professioonals i formatives per a
graduats en
n Treball Soccial. En aqueesta sessió vam
v
presenta
ar el col·legii professiona
al de Treballl
social, que tot
t i que en aquesta ocassió no van poder venir, sí
s que ens vaan fer arribar el materiall
divulgatiu i una presentació amb elss aspectes cla
aus del Col·le
egi així com lles seves pro
opostes per a
trobar feina
a. Igualment, en aquestaa sessió tamb
bé es van pre
esentar els m
màsters, les propostes
p
dee
formació co
ontinua i els programes
p
dee pràctiques internaciona
als adreçats a estudiants graduats.
Així mateix,, el professorrat del Grau aacostuma a fer
f recomana
acions i tutorries individua
alitzades perr
a orientar als
a estudiantss amb intereessos particu
ulars relacion
nats amb algguns dels seu
us àmbits dee
coneixemen
nt.
Cal dir, perrò, que no s’’ha construïtt un grup dee treball enttre el professsor per aborrdar aquesta
a
situació. En
n tot cas, en aquests mom
ments la con
nstitució del grup de trebball no es co
onsidera una
a
acció priorittària per al Grau.
G
Acció assoliida parcialm
ment (75%). Queda pend
dent l’elabora
ació d’un doocument que
e inclogui less
accions d’orrientació labo
oral de la FE
EP (generals de
d centre i esspecífiques d
de cada titula
ació).
Objectiu
O
de m
millora assolit parcialmeent (75%)
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Codi
C

Objectiu

IAI/15/27
I
Augmenta
ar el nivell de llengua
a anglesa o
d’una de les altre
es terceress llengües
ny)
dels
(francès,
italià,
i
aleman
estudiants
s de grau de
e la FEP

Acció 1

Responsa
able

Priorritat

[a] Degana
at
(Vicedegan
nat
Pràcticum)),
Vicerectora
at
correspone
ent,
Servei de
Llengües UdG
U

Al
Alta

Estu
udis
Gene
eral Graus
de to
ota la
Facu
ultat

[b] Professsorat
dels graus i
coordinació
dels graus
Seguimentt específic
c, per partt de la FE
EP, de l’am
mpliació dee l’oferta de
d cursos
d’anglès a preus asse
equibles i a
activitats de
d suport a l’aprenenttatge de l’a
anglès que
ofereix la UdG
U
Pel que fa al seguimen
nt i suport a l’aprenenta
atge de l’anglès que oferreix la UdG, una de les
qüestions que
q al curs 2015-2016
2
jaa vam aconsseguir amb coordinació
c
amb l’ORE (Oficina de
Relacions Exteriors)
E
de
e la UdG vaa ser que hi ha hagués una convocaatòria extrao
ordinària al
desembre per tal que elss estudiants cconeguessin el nivell de llengua angleesa que tenie
en. El Servei
de Llengüees Moderness va publicaar la Convo
ocatòria d’exàmens lliu
ures d’anglèss i francès
adreçades especialment
e
t als estudiaants que volg
guessin demanar una esstada ERASM
MUS, donat
que si tenen
n un B2.1 po
oden optar a inscriure’s en un programa de mobbilitat a l’estranger. Ens
consta que cada any hii ha més esttudiants de la nostra facultat que ees presenten a aquestes
proves extraordinàries i en comparració amb lees altres facu
ultats, quedeem ben situats tal com
s’observa en
n la taula seg
güent de geneer 2017:
Centree
Faculttat d’Educaciió i Psicologia
Facultat
F
de T
Turisme
Facultat de L
Lletres
Facultat
F
de M
Medicina
Facultat
F
d’Inffermeria
Esccola Politènicca Superior
Facultat
F
de C
Ciències
Facultat dee Dret
Facultat
F
de C
Ciències
Econ
nòmiques i E
Empresarials
EUSES
S
ERAM
M
Euroau
ula
Es.
E Univ. Med
diterrani
CETA
A
Es. Univ. S
St Pol
Altress

Superat
13
7
2
2
0
4
14
4
11
1
2
0
0
0
0
3

No superrat
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0

No preesentat
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

En aquest sentit, les xifrres mostren un incremen
nt d’estudian
nts que han pparticipat en
n programes
de mobilitatt en aconsegu
uir el nivell d
del B2.1:


Núm
m Erasmus 2014-2015:
2
110 estudiantss amb l’estad
da finalitzadaa
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Núm
m Erasmus 2015-2016:
2
115 estudiantss amb l’estad
da finalitzadaa
Núm
m Erasmus Traineeship
T
2
2014-2015: No
N ens conste
en dades
Núm
m Erasmus Traineeship
T
2
2015-2016: 3

Acció assoliida
Acció2

Incrementt de les acttivitats doccents que es
e desenvollupen en lllengua ang
glesa en el
conjunt d’assignatur
res de cada grau
L’oferta de les
l activitats en llengua aanglesa va seer incrementat un 20% fiins aconsegu
uir l’objectiu
marcat, quee era el de poder oferir 30
0 crèdits en anglès
a
cada semestre, am
mb un total de
e 60 crèdits.
Es pot consu
ultar l’oferta del curs 20115-2016 en l’eevidència 3.5
5.1.

Acció assoliida (100%)
Objectius
O
de millora tanccat per assollit
La
L voluntat d
de la FEP és ampliar l’aba
ast de l’objecctiu:
- Manten
nir l’oferta de 60 crèdits anuals (30 p
per semestre)) en el conjun
nt dels grauss de la FEP
- Monito
oritzar els cerrtificats de nivell
n
de llenggua estrangera que els alu
umnes aportten a Secretaria
acadèm
mica per conèèixer l’augme
ent del coneiixement d’un
na llengua estrangera perr part dels esttudiants
- Increm
mentar la partticipació de l’alumnat
l
en
n programes de
d mobilitat a l’estrangerr (10%)

Relacionat aamb aquest subestàndarrd, el Pla de M
Millora de la
a FEP té esta
ablerts 3 objeectius de millora referitss
específicam
ment al Grau en
e Psicologia
a. Són els seggüents:
Codi
Titulac
ció Objec
ctiu
Tancatt
IAE/15/24
4

Psicolo
ogia

Millora
ar la satisfaccció dels estu
udiants en la coordinaciió i estructura
dels mòduls
m
de C
CAPI (Compeetències Aca
adèmiques i Professiona
als
Integra
ades)

sí

IAI/15/25

Psicolo
ogia

Com a subprojectee específic deel PAT, dur a terme i avaaluar el pla de
d
mentoria: Pla de Su
uport i Cohesió entre Igu
uals (Pla SiC))

sí

IAI/15/28

Psicolo
ogia

Optimitzar qualitaativament i quantitativa
ament l’ús d
del laborato
ori
amb fin
ns docents

no

Codi
C

IAI/15/24
I

Acció 1

Objectiu

Respons
sable

ació del
Millorar la satisfac
cció dels esstudiants en
e Coordina
la coordinació i es
structura d
dels mòdulls Grau
de CAPII (Competè
ències Aca
adèmiques i
Professio
onals Integ
grades)

Prrioritat
Alta

Estudi
E
Psicologia

Estructuració i disttribució de continguts
s i de les competèncie
es que es tre
eballen en
els 4 mòd
duls de CAP
PI.
El Grau en
n Psicologia ja contemplla al pla de millora
m
la pro
oposta de tre
reballar els aspectes que
tenen a veeure amb els continguts, m
metodologia, competènciies i la millorra de coordin
nació intra i
Informe de segu
uiment del curs 2015-2016 – Fa
Facultat d’Educa
ació i Psicologia
a

69/106

Informe dee Seguimentt del curs 20
015-2016
FACULTAT
T D’EDUCA
ACIÓ I PSIC
COLOGIA

entre els 4 mòduls del CAPI.
A finals deel curs 2014--2015 i al llaarg del curs 2015-2016,
2
coordinació
c
h
ha fet diverses reunions
amb l’equiip de professsorat de tots els mòduls per
p tal que cada professoor conegui ell contingut i
la metodologia de treb
ball empradaa a cada un d’ells,
d
i a méss a més, s’han
n revisat, aco
ordat i fixat
les compeetències que es treballarran en cadasscun segons el curs en que s’imparrteixen. Les
avaluacion
ns del primerr semestre deel curs 2015--2016 ha esttat satisfactòòries en tres dels
d quatres
CAPIs. Co
oordinació i els
e professorss del CAPI3, amb una va
aloració menyys positiva per
p part dels
estudiantss, han fet una
a revisió delss continguts impartits pe
er tal de milllorar el funciionament el
curs següeent.
El seguimeent del mòdu
ul CAPI es faarà un cop fin
nalitzat cada
a mòdul conssiderant el pu
unt de vista
dels estud
diants, a parttir de les enq
questes d’av
valuació i les reunions am
mb els deleg
gats de cada
curs del Grau,
G
per an
nar introduiint propostes de millora
a conjunta aamb el profe
essorat que
imparteix aquests mòd
duls.
Objectiu
O
de m
millora assolit. Cal seguiir valorant i treballant el funcioname
ent cada currs acadèmic.

Codi
C

Objectiu

Res
sponsable

IAI/15/25
I

Com a su
ubprojecte específic d
del
PAT, dur
r a terme i avaluar
a
el p
pla de
mentoria
a: Pla de Su
uport i Coh
hesió
entre Igu
uals (Pla SiC
C)

Acció 1

Pla pilott del Pla de Mentoria e
entre igualls (Pla SiC), el curs 20
015-2016

Coo
ordinació dell grau,
deleegats de curss i
ARPP (Associac
ció
d’E
Estudiants del Grau
en Psicologia)
P

Priioritat
M
Mitjana

Estudi
E
Psicologia

El Pla de Mentoria
M
enttre iguals es vva posar en marxa el currs 2015-20166 de manera pilot des de
la coordin
nació dels esttudis de psiccologia i el suport
s
d’un professor
p
dell mòdul CAP
PI 1. Es van
realitzar reunions
r
de treball i en
ntrevistes amb altres estudis
e
de laa UdG que ja estaven
desenvolu
upant aquestss tipus de plaa per tal de crrear el projec
cte.
El pla de mentoria
m
ha estat prograamat com un
na activitat co
omplementàrria al PAT en
n Psicologia
que es treeballa a parttir dels 4 mòòduls de CA
API. Aquest pla no està vinculat a cap
c matèria
docent con
ncreta però ha establertt com a activ
vitat de reconeixement aacadèmic de dos crèdits
pels mento
ors que partiicipin dos an
nys en el projecte.
El Pla SiC
C té com a ob
bjectius geneerals: a) Ofeerir al nou allumnat supoort mutu de part d’un/a
estudiant d’algun curss superior, du
urant el prim
mer curs o l’e
estada d’Erassmus; b) És un projecte
voluntari tant
t
per men
ntors com peer mentorad
des; c) Establlir una relaci
ció entre igua
als creada a
partir de la
a confiança, la humilitat i el respecte mutu.
La seva im
mplantació el
e curs 2015--2016 ha an
nat acompanyada d’accioons de forma
ació per als
nous men
ntors (coneix
xement dels òrgans de participació
p
estudiantil
e
a la UdG i formació
f
en
mentoring
g), així com de tot un seeguit de reun
nions cada dos/tres
d
mesoos amb els supervisors.
s
Amb l’ajud
da dels menttors s’han an
nat creant el projecte i to
ots els docum
ments necesssaris: cartes
de compro
omís, fitxes de
d perfils deels mentoratss, diari de se
eguiment, dííptics inform
matius, logo,
etc.
El pla ha tingut
t
una molt
m bona reb
buda el primeer curs 2015-2016 (10 me
mentors i 29 mentorats)
m
i
una elevad
da participacció aquest seggon curs 20116-2017 (12 mentors
m
i 49 m
mentorats).
Les enqueestes d’avalua
ació adminisstrades a fina
als del prime
er any, en fasse d’explotacció, ens han
de permettre tenir xifre
es reals del ffuncionamen
nt del pla de mentoria i eens ha de perrmetre anar
ajustant-lo
o. L’objectiu final del Plaa SiC és quee s’acabi con
nsolidant com
m una acció pròpia dels
estudis de Psicologia i els estudiantts siguin els responsabless del seu man
nteniment.
Objectiu
O
de m
millora tanca
at per assoliit
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Codi
C

Objectiu

Respon
nsable

IAI/15/28
I

Optimitz
zar
qualitativam
q
ment
i
at i
quantitattivament l’ús del lab
boratori am
mb Degana
coordin
nació
del
fins doce
ents
Grau i del
Màster I Dpt.
de Psico
ologia

Prrioritat
Alta

Estudi
E
Psicologia
P

[a] Creac
ció d’una comissió
c
de
e treball am
mb profess
sorat del G
Grau i del Màster
M
en
Psicologiia General Sanitària que té pro
ogramat en
n els contin
nguts doce
ents fer ús
dels mate
erials del la
aboratori p
per tal de diagnosticar
d
r les necesssitats reals
s
Durant el curs 2014-2015, inici d
del càrrec de
d gestió de l’actual cooordinadora del
d grau en
psicologia, es va realittzat una reun
nió amb el Degà
D
de la FEP
F
per expllorar les possibilitats de
millorar l’equipament i el funcionaament del la
aboratori de psicologia. D
Durant aquelll curs es va
determina
ar que una de les accionss que es reallitzaria, en primer lloc, sseria la d’exp
plorar quins
docents feeien ús del la
aboratori, peer fins acadèèmics o de re
ecerca, i quiines necessittats existien
quant a millora
m
de l’eq
quipament. D
Des de coordiinació es va parlar
p
amb eels docents im
mplicats i es
va presenttar a l’equip de deganat un llistat de necessitat relacionadess amb l’actu
ualització de
softwars i la compra de
e nou materiial (eye-trakeer i cabina Fa
araday).

Acció
A
1

Una segon
na actuació rellevant
r
quee es va dur a terme el cu
urs 2015-20116 va ser la revisió dels
espais, l’eq
quipament i el pressuposst anual atorrgat al labora
atori per partt de l’adminiistradora de
la FEP, la coordinadorra dels estud
dis i el tècnicc laborant. Respecte
R
els espais, es va
a revisar els
llocs físicss on actualment es troba el material del
d laboratorri: a) sala 1449, on hi ha la
l cabina de
Faraday, el
e neuroscan,, l’eyetrackin
ng, el polígraf ..., i b) sala 152 amb 10 ordinadors de
d docència
i recerca). En relació
ó amb el prrogramari, el
e laborant va revisar aamb els info
formàtics la
necessitat d’adquirir un
u SAID per filtrar el sorroll de la xarrxa elèctrica.. Per fer funccionar l’Eye
tracker es va haver d’a
adquirir un p
programari, el
e Superlab. Donada l’esppecificitat de
el programa
es va acorrdar amb la Directora d
del Departam
ment de Psico
ologia que ees realitzaria
a una sessió
formació per
p part d’u
un expert (accció de millo
ora 5). Finallment, es vaan crear nov
ves partides
pressupostàries vistes les necessitaats reals d’úss, i es va aco
ordar passar d’un pressu
upost de mil
euros anu
uals a un de vuit mil. Ell desglossam
ment del pressupost és eel següent: Adquisició
A
i
actualitzacció de mate
erial psicom
mètric (graus i màsters): 3.000 eurros; Correccció material
psicomètriic Pràctique
es: 2.000€; Correcció material pssicomètric T
TFG: 2.000€
€; Material
fungible divers: 1.000€
€.
L’assolimeent d’aquestss dos objectiu
us es van con
nsiderar prio
oritaris aban
ns de crear un
na comissió
de treballl per treure el major rendiment al laborato
ori de psiccologia. El percentatge
p
d’assolimeent d’aquestta primera acció es ba
aix -25%- malgrat
m
s’ha cregut imp
prescindible
prioritzar les accions esmentades . Durant el curs 2016-2
2017, coordin
nació i depa
artament de
Psicologia
a s’han reun
nit per parlaar específica
ament de la composicióó i objectiuss de treball
d’aquest grup
g
de treba
all.

Acció
A
de millora assolida
a parcialmen
nt (25%). Es preveu segu
uir treballantt-lo el curs 166/17.
Acció
A
2

[b] Actua
alització de
e la informa
ació dispon
nible sobre el laborato
ori de psico
ologia en
la pàgina
a web del Grau
G
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El
lab
boratori
de
psiccologia
disposa
de
plan
na
web
pròpia
(http://pssicologia.udg.edu/laborattori/Llistat_ttests.asp) qu
ue permet doonar resposta
a a totes les
demandess dels estudis de grau i d
de màster. No
N obstant això,
a
en la reeunió realitzzada el curs
2015-2016
6 entre l’adm
ministradoraa de centre, el laborant i la coordin
nadora del Grau,
G
es va
acordar qu
ue s’actualitzzaria i s’adap
ptaria a la no
ova imatge corporativa
c
d
de la UdG. Des
D del curs
2015-2016
6 s’està treba
allant en el n
nou disseny
y del web de la UdG perr la qual cosa
a es resta a
l’espera peer tal de pod
der incorporaar el nou form
mat de la pà
àgina del labooratori a aqu
uest entorn.
Com a acccions de millora que sí s’h
han realitzatt durant el cu
urs 2015-20116 destaquem
m la creació
d’un incorrporació d’un formulari on-line quee permet sol·licitar als tu
utors de TFG
G i TFM la
correcció de diversos testos psiccològics dels estudiants que ho neccessitin. El percentatge
d’assolimeent d’aquesta
a acció és deel 25%, restan
nt a l’espera del nou esppai web que ens
e permeti
pensar milllor el modell del web del laboratori.
Acció
A
de millora assolida
a parcialmen
nt (25%). Es preveu segu
uir treballantt-lo el curs 22016-2017.
[c] Clarifficació i div
vulgació de
e les tasque
es del tècnic
c del labora
atori de psiicologia

Acció
A
3

Una de lees funcions de
d la comisssió de treba
all del labora
atori de psiccologia té a veure amb
descriure, detallar i ferr públiques q
quines són lees funcions del
d tècnic dell laboratori. Així
A mateix,
té com a objectiu
o
escriiure un pla trreball per ex
xplotació i op
ptimització reecursos labo
oratori. Com
s’ha esmen
ntat anteriorrment, aquesstes accions estan
e
penden
nts de posarr-se en marxa
a, un cop es
constitueix
xi la comissió. L’assolim
ment d’aquessta acció és del 10%, doonat que la direcció
d
del
departameent i la coorrdinació del s estudis esstan en una fase incipieent de treballl d’aquesta
aquesta accció.

Acció
A
de millora assolida
a parcialmen
nt (10%). Es p
preveu segu
uir treballantt-lo el curs 166/17.
[d] Dese
envolupame
ent d’un plla de treballl per treure el màxim
m rendimen
nt dels
materials
s recentme
ent adquirit
its pel labor
ratori
Acció
A
4

Aquesta accció inclou l’elaboració p er escrit del pla treball pe
er explotacióó i optimitzacció recursos
laboratori i la satisfaccció professoorat amb elss recursos diisponibles. C
Com en l’accció anterior,
resta pend
dent posar-le
es en marxa,, un cop es constitueixi
c
la comissió. L’assolimen
nt d’aquesta
acció és deel 10%, dona
at que la direecció del dep
partament i la
l coordinacció dels estud
dis estan en
una fase in
ncipient de trreball d’aqueesta aquesta acció.

Acció
A
de millora assolit parcialment
p
(10%). Es prreveu seguirr treballant-llo el curs 16//17.
[e] Orga
anització cu
urs de form
mació del pr
rofessorat i del tècnicc del labora
atori
sobre l’ús del mater
rial del labo
oratori

Acció
A
5

El degà, la
a coordinado
ora d’estudiss i la directo
ora de deparrtament van acordar que
e per treure
rendimentt a tot l’equ
uipament dell laboratori es realitzariien formacioons específiq
ques Per al
professora
at interessat. Durant el segon semeestre del currs 2015-201 6 es va con
nvidar a un
professor expert
e
per fe
er un curs de formació sobre l’Eye-Tra
acking.
Està previist seguir fen
nt formació een funció dee les necessittats que la coomissió vagii detectant i
del pla de treball. El pe
ercentatge d’’assoliment és
é del 25%.

Acció
A
de millora assolit parcialment
p
(25%). Es prreveu seguirr treballant-llo el curs 20116-2017
Objectiu
O
de m
millora assolit parcialmeent(20%). Ess preveu segu
uir treballan
nt-lo el curs 22016-2017
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Grau en EDUCACIÓ SOCIAL
El Grau en Educació So
ocial disposa
a d’un Sistem
ma d’Avalua
ació de la Qu
ualitat que in
nclou un qü
üestionari dee
satisfacció aals estudiants de cada un dels cursos. El qüestiona
ari s’aplica a final de curss. Les dades que recollim
m
amb aquestt qüestionari són més com
mpletes que lles que s’obteenen a travéss de l’enquessta de docènccia UdG. Less
tutories acaadèmiques i el suport als estudiantss a partir de sessions d’a
acollida i support del pro
ofessorat són
n
valorades p
positivament pels estudia
ants. Les valooracions dels estudiants en relació aamb aquests temes estan
n
entre 3,1 i 3
3,8 en una esccala de 1 a 5.
Ó DELS ESTUD
DIANTS AMB ELS
E SISTEMESS DE
SATISFACCIÓ
SUPORT A L’’APRENENTATTGE. Qüestion
nari a estudia nts
ASPECTES VA
ALORATS ‐ Esccala 1‐5 (1 gens satisfet‐ 5 m
molt
satisfet)
Sessions d'accollida i de preesentació el primer
p
dia del curs
Acollida i sup
port general rebut durant el
e curs per parrt del
professorat
Tutories i segguiment dels estudiants
e

1r

2n

3r

4t

N=
=38 (60%)

N=
=37 (58’3%)

N==34 (52’3%)

N=52
N
(89’6%)

M

DT

M

DT

3,58

0,94

3,86

3,58

0,78

3,39

0,78

M

DT

M

DT

0,89 3,,31

0,90

3,11
3

0,93

3,46

0,87 3,,38

0,78

3,44
3

0,77

3,43

0,90 3,,35

0,85

3,67
3

0,92

El Pla d’Accció Tutorial es
e fa en el marc
m
de dues assignaturess; “L’aprenen
ntatge de l’esstudiant univ
versitari 1”, i
“L’aprenenttatge de l’esstudiant uniiversitari 2”.. Són assign
natures que es fan en grups petits (d’uns 20
0
estudiants).. Les valoraccions que en fan els estud
diants el curss 2015-2016 (segons els qqüestionariss del Sistema
a
d’Avaluació
ó de Qualitat del Grau en Educació soccial) no són del
d tot satisfa
actòries (2,9 7 i 2, 76 en una
u escala dee
1 a 5) i han baixat signifficativament respecte a cu
ursos anterio
ors. Cal tenirr en compte qque la desvia
ació típica éss
molt elevad
da, fet que apunta
a
que el
e tutor que han tingut ha
h condicion
nat molt la vvaloració qu
ue en fan elss
estudiants.
d Sistema d’Avaluació
d
dee la
Qüestionari a estudiants del
Qualitat del Grau en Educcació Social
ASPECTES VA
ALORATS ‐ Esccala 1‐5 (1 gens satisfet‐ 5 m
molt
satisfet)
Suport rebutt a través del mòdul
m
"l'aprenentatge de
l'estudiant universitari 1"
Suport rebutt a través del mòdul
m
"l'aprenentatge de
l'estudiant universitari 2"

20
012‐13

2013‐14
2

20014‐2015

2015‐16

N=16

N=32

N=38

M

DT

M

DT

3,36

1,11

3,8
88

M

0,61 4,,09

3,,55 1,15

2,,24

DT

M

DT

0,96

2,97
2

1,22

1,25

2,76
2

1,16

Grau en M
MESTRE EN
N EDUCACIIÓ INFANT
TIL
Taula 5.1. Satisfacció
ó dels estud
diants amb els sisteme
es de supor
rt a l’apren
nentatge
Curs 20
015-16
Tutories acaadèmiques

Indicador

Percentatgge de
respostees

4,42

24,68

El Grau en Mestre d’Ed
ducació Infan
ntil realitza el Pla d’acció tutorial dinss d’un mòdul
ul de primer, “Observació
ó
sistemàtica i anàlisi de contextos”, que té una bona valoració per part dels estudiaants en les enquestes
e
dee
docència (4
4,18 sobre 5)). D’altra ban
nda, els deleegats dels diiferents cursos han confi
firmat que ells estudiantss
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valoren possitivament less tutories, esspecialment lles relaciona
ades amb el PAT
P
i amb less estades de pràctiques a
l’escola. Pell que fa a les tutories del pràcticum
p
a3
3r i 4t curs, aquestes
a
són
n molt ben vaalorades pels estudiants.
Les tutoriess acadèmiquees i al suportt als estudian
nts a partir de
d sessions d’acollida
d
i su
uport del pro
ofessorat, less
sessions a ffinal de 4t cu
urs d’orientació respecte dels màsters i de la Borsa del Deparrtament d’En
nsenyament,,
banda, el serrvei de suport a personees amb discap
són molt been valorades pels estudia
ants. D’altra b
pacitat, cada
a
principi de semestre en
nvia informess a coordinacció per tal dee poder ajud
dar a aquestss estudiants informant
i
all
professorat..
També valo
orem molt po
ositivament la col·laboraació de la Bib
blioteca en dos
d momentss clau: a primer curs, ess
realitza unaa sessió, en grrups petits i en aules d’in
nformàtica, per
p introduir el funcionam
ment de la biiblioteca i elss
recursos on
nline i, en geeneral, per habilitats
h
infoormacionals de documen
ntació i cercca; i a 4t currs es realitza
a
també una sessió pràctiica en aules d’informàtic
d
ca i grups pettits, relacion
nada amb el T
TFG i l’ús de
e Mendeley i
en general d
dels recursoss de la Bibliotteca.

Grau en M
MESTRE EN
N EDUCACIIÓ PRIMÀR
RIA
Taula 5.1. Satisfacció
ó dels estud
diants amb els sisteme
es de supor
rt a l’apren
nentatge
Curs 20
015-16
Tutories acaadèmiques

Indicador

Percentatgge de
respostees

4,2

13,14

El Grau en
n Mestre en
n Educació Primària reaalitza el Pla
a d’acció tuttorial dins d
d’un mòdul de primer,,
“Observació
ó sistemàtica
a i anàlisi de
e contextos””, que té una
a bona valorració per parrt dels estud
diants en less
enquestes d
de docència (malgrat
(
que
e el percentaatge de respo
ostes obtingu
udes fa que la valoració no es puguii
considerar prou signifiicativa). D’a
altra banda, els delegatss dels difere
ents cursos han confirm
mat que elss
estudiants vvaloren posittivament les tutories, esp
pecialment les relacionad
des amb el P
PAT i amb le
es estades dee
pràctiques a l’escola. Pel
P que fa a les tutories del pràcticu
um a 3r i 4tt curs, són m
molt ben va
alorades pelss
estudiants.
Les tutoriess acadèmiquees i al suportt als estudian
nts a partir de
d sessions d’acollida
d
i su
uport del pro
ofessorat, less
sessions a ffinal de 4t cu
urs d’orientació respecte dels màsters i de la Borsa del Deparrtament d’En
nsenyament,,
són molt vaalorades pells estudiantss. D’altra baanda el serveei de suport a persones amb discap
pacitat, cada
a
principi de semestre en
nvia informess a coordinacció per tal dee poder ajud
dar a aquestss estudiants informant
i
all
professorat..
També valo
orem molt po
ositivament la col·laboraació de la Bib
blioteca en dos
d momentss clau: a primer curs, ess
realitza unaa sessió, en grups
g
petits i en aules d’ informàtica, per introdu
uir el funcion
nament de la
a Biblioteca i
els recursoss online i, en
n general, perr habilitats in
nformaciona
als de docum
mentació i cerrca; i a 4t currs es realitza
a
també una sessió pràctiica en aules d’informàtic
d
ca i grups pettits, relacion
nada amb el T
TFG i l’ús de
e Mendeley i
en general d
dels recursoss de la bibliotteca.

Grau en PEDAGOGIA
A
Taula 5.1. Satisfacció
ó dels estud
diants amb els sisteme
es de supor
rt a l’apren
nentatge
Curs 20
015-16
Tutories acaadèmiques

Indicador

Percentatgge de
respostees

4,44

38,06

En el Grau en Pedagogiia podem ob
bservar que eels estudiantts fan una va
aloració molt
lt positiva de
e les tutoriess
acadèmiquees. També disposem de dades,
d
que noo apareixen en
e la taula, que
q s'obtenen
n a partir de les trobadess
que des de coordinació es realitzen amb cada cu
urs al llarg de
d l'any (cinc
c trobades, du
ues per semestre i una a
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final de curss) que ens peermeten sabe
er que el grau
u de satisfacció dels estudiants en rellació amb el suport rebutt
en les sessio
ons d’acollida
a (quan iniciien el grau), aaixí com durrant els estud
dis és elevat.
També cal d
dir que els esstudiants valo
oren de form
ma molt posittiva l'acció tu
utorial del tuttor de pràctiques mentree
cursen el p
pràcticum a tercer curs i les session
ns que tant a tercer com
m a quart ccurs s'organiitzen per tall
d'informar--los de com està
e
el mercatt laboral i less sortides pro
ofessionals que
q tenen com
m a futurs pe
edagogs.

Grau en PSICOLOGIA
A
Taula 5.1. Satisfacció
ó dels estud
diants amb els sisteme
es de supor
rt a l’apren
nentatge
Curs 2015-16
2
Tutories acaadèmiques

Indicad
dor
4,28
8

Percentattge de
resposstes
21,544

En el Grau d Psicologia, malgrat el percentatge
p
d’alumnes que
q responen
n a aquesta ppregunta no és
é molt gran
n
(21.54%), s’’observa una
a molt elevad
da satisfaccióó amb el sisttema de tuto
ories acadèm
miques. Tots els mòduls i
assignatures del Grau teenen programades i reseervades uness hores setmanals d’atenc
nció als estud
diants. Fins i
tot, en mòd
duls concretts com el prràcticum 1, p
pràcticum 2 i TFG, i alltres, les sesssions de tu
utories estan
n
integrades een el seu pro
ograma. Per tant, aquesttes xifres refflecteixen qu
ue els estudiaants que les utilitzen less
valoren mollt positivameent.

Grau en TR
REBALL SO
OCIAL
Taula 5.1. Satisfacció
ó dels estud
diants amb els sisteme
es de supor
rt a l’apren
nentatge
Curs 20
015-16
Tutories acaadèmiques

Indicador

Percentatgge de
respostees

4,52

22

Els indicado
ors de satisfa
acció dels esstudiants am
mb el grau són
n positius, ja
a que tal i coom mostra la
a taula 5.1 ess
situen en 4,,52 punts so
obre 5, la qua
al cosa es poot considerarr un bon resu
ultat. Tanmaateix, cal desstacar que ell
percentatgee de participa
ació de l’alum
mnat continu
ua sent baix i problematittza aquests reesultats. Dess del Gabinett
de Planificaació Acadèm
mica es preve
eu canviar ell sistema d’a
avaluació de
e la satisfaccció dels estu
udiants, però
ò
aquest encaara no s’ha po
osat en marx
xa (vegi’s objeectiu de millors IAI/15/2
21).

Màster en
n TREBALL
L, RELACIO
ONS LABOR
RALS I REC
CURSOS HU
UMANS
Taula 5.1. Satisfacció
ó dels estud
diants amb els sisteme
es de supor
rt a l’apren
nentatge
Curs 20
015-16
Tutories acaadèmiques

Indicador

Percentatgge de
respostees

3,87

32,92

Tal com ess mostra a la
l taula 5.1.,, el grau de satisfacció dels estudia
ants del MT
TRLRH amb les tutoriess
acadèmiquees és elevat tot
t mostrantt aquest indiicador que els
e estudiantss ho percebeen com un espai
e
útil perr
resoldre qüeestions relaccionades amb
b les assignattures. No obstant això, ca
al tenir en coompte que ell percentatgee
de respostees obtingudess en aquest indicador éss baix i que, malgrat que
e la valoracióó és bona, encara queda
a
espai de milllora (vegi’s objectiu
o
de millora
m
IAI/155/21).
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Màster en
n ATENCIÓ A LA DIVE
ERSITAT en
n una EDUC
CACIÓ INC
CLUSIVA
El Màster een Atenció a la Diversita
at en una Ed
ducació Inclu
usiva organittza els sistem
mes d’acollid
da i suport a
l’aprenentattge de l’estud
diant de la se
egüent maneera:
1. Sessió d’acollida
a: la primera
a sessió del m
màster, al mees d’octubre, es destina a acollir els esstudiants. Ess
presenta tots ells aspectes d’organitzaci
d
ió del màsteer que s’incllouen en un
n dossier info
ormatiu quee
con
nté tota la in
nformació re
elativa a: caalendari, horraris, professorat i adreeces de conttacte amb ell
pro
ofessorat, servveis de la faccultat, espaiss.
2. Enttrevista inicia
al de la coordinadora am
mb cada estudiant. Entre altres qüesti
tions es tractta el tema dee
l’eleecció de centtre de pràctiq
ques.
3. Sessió informattiva sobre le
es pràctiquess. Es presen
nta la Guia de
d Pràctiquees supervisad
des així com
m
l’ofeerta de llocs de pràctique
es.
4. Sessió informattiva sobre el Treball de F
Final de Màsster. Es pressenta la Guiaa del Treballl de Final dee
Màsster.
5. Less tutories aca
adèmiques que
q cada proffessor amb els
e estudiantts per orienta
tar els diferents exerciciss
d’avvaluació que s’han de durr a terme.
6. Less tutories de seguiment de
d les pràctiq
ques supervissades. Es van
n programarr dues tutorie
es grupals all
llarrg del curs per compleme
entar les tuttories individ
duals que cada estudiantt feia amb ell seu tutor o
tuto
ora de pràctiques de la un
niversitat. Ess va passar un
u qüestionarri al final de les pràctique
es en què elss
estu
udiants havieen de valora
ar de l’1 al 5 les tutories fetes a la un
niversitat. V
Van respondrre 19 dels 211
estu
udiants que van
v fer pràctiques i la mittjana de la va
aloració va ser d’un 4,12.
7. Less tutories de seguiment del
d TFM. Es va passar un
n qüestionarri de valoraci
ció del TFM. Entre altress
cosees, els estudiiants havien de valorar dee l’1 al 5 el seeu nivell de satisfacció
s
am
mb la orienta
ació rebuda a
les tutories. Van
n respondre els 20 estud
diants que van
v presentarr el TFM. Laa mitjana de la valoració
ó
fou de 4,25.
8. Seggons les enqu
uestes de doccència, la satiisfacció amb
b les tutories acadèmiquees és d’un 4,5
54 (responen
n
entrre 3 i 6 estud
diants l’enquesta de cada assignatura)).

Màster Intteruniversiitari en PSIICOLOGIA
A GENERAL
L SANITÀR
RIA
Els serveis d'orientació
ó acadèmica relacionats amb el Màsster de Psico
ologia Generral Sanitària pels cursoss
2014-2015 i 2015-2016 han
h estat:








òniques indiividuals obliigatòries per tots els eestudiants en
n procés dee
Tutorries presenccials o telefò
matríícula. S’hi comenten
c
asspectes bàsiics del Màsster. Les tuttories serveeixen també per aclarirr
l'obliggatorietat dee les pràctiq
ques externees i per com
mentar les seves caracterrístiques de manera quee
l'alum
mne comenci el Màster ben
b orientatt en aquest aspecte.
a
Tam
mbé es comen
nten els pun
nts comuns i
difereencials entree cursar el Màster
M
presen
ncialment o de manera virtual
v
i es rrecorda la po
ossibilitat dee
fer-lo
o mixt.
ons d’inform
Sessio
mació oberte
es adreçades a estudiantts de Grau en
e Psicologiaa i sessions d’orientació
ó
duran
nt el procés de
d matrícula.
Preseentació a travvés del fòrum
m del Màsterr de la coord
dinadora i suport en líniaa. La coordin
nació generall
del M
Màster mantéé un contactte permanen
nt a través deel fòrum i de
el correu eleectrònic a dissposició delss
alumnes. També hi
h ha un espai de tutoriees presencialss per qui ho sol·liciti. Tam
mbé des de la UOC s'han
n
habilitat docents que fan de su
uport als estu
udiants.
S’ha creat la pàgina web del Màster: w
www.udg.edu/psicosanittaria que in
nforma de manera
m
moltt
comp
pleta de tots els
e punts nucclears de l’esstudi. La UOC
C ha elaboratt un fulletó pparal·lel.
S’han
n fet reunio
ons presenciials amb elss estudiantss incentivantt trobades eentre alumn
nes virtuals,,
preseencials i coorrdinació gene
eral/coordinaació del Màster.

El suport peer la incorporació laborall es realitza, een part, a tra
avés de les prràctiques extternes I i II.

Informe de segu
uiment del curs 2015-2016 – Fa
Facultat d’Educa
ació i Psicologia
a

76/106

Informe dee Seguimentt del curs 20
015-2016
FACULTAT
T D’EDUCA
ACIÓ I PSIC
COLOGIA

En aquest sentit, desta
aquem que s'ha realitatt una millorra substancia
al relacionad
da amb el nivell
n
de less
pràctiques d
demanant a tots els centtres una conccreció de less tasques a re
ealitzar que assegurin un
n progrés en
n
les competèències assign
nades a les prràctiques I i III i que asseg
gurin una cla
ara distinció eentre les prà
àctiques d'un
n
estudiant d
de Grau i less pràctiques d'un professsional de la
a psicologia que està en formació de Màster en
n
Psicologia G
General Sanittària.
La mateixa línia és apuntada pel Co
ol·legi Oficial
al de Psicòleg
gs de Catalun
nya (COPC). El COPC du
urant el curss
2015-2016 vva constituirr una comisssió entre rep
presentants dels psicòleg
gs especialisstes en psico
ologia clínica
a
(PIR), coordinadors dell Màster en Psicologia G
General Saniitària, vicede
egans i repre
resentants de
el COPC perr
estudiar less sortides lab
borals dels pssicòlegs geneerals sanitariis i per analitzar comparrativament le
es pràctiquess
de Grau i d
de Màster dee les diferen
nts universitaats catalaness i d'arreu de
d l'Estat Esppanyol. Per aquests doss
objectius ess van constittuir dues sub
bcomissions.. La directorra i coordina
adora del Mààster per parrt de la UdG
G
com el coordinador inteern per part de
d la UOC i d
dos professorrs del Màsterr formen partt de les comiissions.
La UOC vaa posar els seus recurso
os per portaar a terme les
l enqueste
es de satisfaacció als esttudiants quee
presentem a continuació
ó. Presentem
m en les evidèències 3.5.2, 3.5.3. i 3.5.4 els resultaats de l'enque
esta i fem un
n
breu resum del documen
nt aportat to
ot seguit.
Durant el cu
urs 2014-20115 es van passsar les enqueestes a 30 esstudiants perrò només van
n contestar 3 persones.
Durant el cu
urs 2015-20116 es va passar l'enquestaa de satisfaccció a 40 estud
diants dels qquals varen re
espondre 12..
Les pregunttes de les enquestes van orientades a determinarr la satisfacciió global del programa de Màster, dee
les assignattures, dels reecursos doce
ents posats a la seva disp
posició i del sistema d'avvaluació, entre altres. En
n
una escala d
de Likert d'1 a 5 punts esssent 1 molt in
nsatisfet i 5 molt
m satisfet.
Els primerss resultats ap
punten a qu
ue el 80% dee les resposttes se situa entre
e
el 4 i eel 5 per tote
es elles. Unss
resultats mo
olt satisfacto
oris malgrat que
q només h a contestat el
e 30% dels estudiants.
Les pregunttes referides a les assigna
atures que ess demanen a l’enquesta só
ón:
-

Ells objectius pla
antejats són co
oherents amb el pla d’estudis

-

Ells continguts de
d l'assignaturra es correspon
nen amb els ob
bjectius plantejats

-

Laa metodologia emprada m’h
ha ajudat a sup
perar l’assigna
atura

-

Ell calendari sem
mestral m’ha permès
p
planifiicar i fer un bo
on seguiment de
d l’assignaturra

-

En
n general, estic satisfet amb l’assignatura XXXXX

-

Ell professor col·laborador ha planificat adeequadament l’assignatura

-

Ell professor col·laborador domina el contin
ngut de l’assig
gnatura

-

Ell professor col·laborador ha transmès els ccontinguts am
mb claredat

-

Ell professor col·laborador ha donat respostta a les meves consultes en un
u termini coh
herent

-

Ell professor col·laborador fom
menta la mevaa participació als
a espais de comunicació
c

-

Ell professor col·laborador ha fomentat la in
nteracció entre els estudiantts

-

Ell professor col·laborador m’h
ha motivat

-

En
n general, estic satisfet amb l’acció docentt

Recurssos per a l’ensenyament-aprenentatge
-

Lees activitats m’han
m
ajudat a assolir els obj ectius d’apren
nentatge
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-

Ells materials dee l’assignatura
a són útils i esttan actualitzatts

-

Lees fonts d’inforrmació i els elements de sup
port complem
menten els materials de l’assiignatura i esta
an actualitzatss

-

Ells materials, lees fonts d’inforrmació i els ellements de sup
port són accessibles

-

Ells materials, lees fonts d’inforrmació i els ellements de sup
port estan organitzats de maanera que faciilita
l’aaprenentatge

-

Laa Biblioteca dee l’aula m’ha estat útil i acceessible

-

Laa càrrega de trreball és propo
orcional al nom
mbre de crèditts

Sistem
ma avaluació
-

Lees activitats prroposades per al seguiment de l’avaluació
ó continuada m’han
m
ajudat a superar l’assiignatura

-

En
n cas de no ha
aver seguit l’av
valuació contin
nuada, la prov
va final ha esta
at coherent am
mb el contingu
ut i els
ob
bjectius de l’asssignatura

-

Hee rebut el feed
dback necessarri per identificcar els aspectees a millorar

-

Ell sistema d’ava
aluació és adeq
quat per l’assooliment dels ob
bjectius d’apre
enentatge

-

En
n general, estic satisfet amb el sistema d’aavaluació

Es tenen reesultats de lees enquestess del primerr i segon sem
mestre de 20
014 i segon ssemestre de
e 2015. A less
evidències 3
3.5.2, 3.5.3. i 3.5.4 es pod
den consultaar les valoracció globals de
els períodes iindicats. Less valoracionss
han estat po
ositives.
En relació aamb les assig
gnatures dete
erminades, p
posem algun
n exemple de la tendènciaa de la valora
ació positiva
a
agafant 7 in
ndicadors dell llistat prece
edent com a m
mostra de less valoracionss dels alumnees.
Assignatura
a: Tècnique
es Avançade
es en avalua
ació i diagn
nòstic. Escalla de 1 (mo
olt insatisfett) a 5 (moltt
satisfet).
Satisfacció geeneral amb l’a
assignatura: 4,55
Acció de conssultoria: 4, 55
Recursos d’en
nsenyament i aprenentatge: 4,27
Sistema d’avaaluació: 4, 27
Domini dels ccontinguts per part del doce
ent: 4, 82
Material actu
ualitzat: 4, 73
Les activitatss proposades em
e faciliten l’a
aprenentatge: 4, 45
Assignatura
a: Fonamen
nts científics i profession
nals. Escala de
d 1 (molt in
nsatisfet) a 5 (molt satisfet).
Satisfacció geeneral amb l’a
assignatura: 3,83
Acció de conssultoria: 3,33
Recursos d’en
nsenyament i aprenentatge: 3,83
Sistema d’avaaluació: 3,53
Domini dels ccontinguts per part del doce
ent: 4,33
Material actu
ualitzat: 4, 42
Les activitatss proposades em
e faciliten l’a
aprenentatge: 4, 08
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Assignatura
a: Promoció
ó i Intervenc
ció I. Escala d
de 1 (molt in
nsatisfet) a 5 (molt satisf
sfet).
Satisfacció geeneral amb l’a
assignatura: 4,00
Acció de conssultoria: 4, 00
0
Recursos d’en
nsenyament i aprenentatge: 4,00
Sistema d’avaaluació: 4, 22
Domini dels ccontinguts per part del doce
ent: 4, 44
Material actu
ualitzat: 4, 22
Les activitatss proposades em
e faciliten l’a
aprenentatge: 4, 33
Assignatura
a: Intervenc
ció Neuropsiicològica (m
molt insatisfe
et) a 5 (molt satisfet).
Satisfacció geeneral amb l’a
assignatura: 4,56
Acció de conssultoria: 4, 78
Recursos d’en
nsenyament i aprenentatge: 4,56
Sistema d’avaaluació: 4, 56
Domini dels ccontinguts per part del doce
ent: 4, 89
Material actu
ualitzat: 4, 57
Les activitatss proposades em
e faciliten l’a
aprenentatge: 4, 56
Assignatura
a: Entrenam
ment en habiilitats bàsiqu
ues. Escala de
d 1 (molt in
nsatisfet) a 5 (molt satisffet).
Satisfacció geeneral amb l’a
assignatura: 4,86
Acció de conssultoria: 4, 14
Recursos d’en
nsenyament i aprenentatge: 4,71
Sistema d’avaaluació: 4, 71
Domini dels ccontinguts per part del doce
ent: 4, 86
Material actu
ualitzat: 4, 71
Les activitatss proposades em
e faciliten l’a
aprenentatge: 4, 71

Aquestes en
nquestes són
n del segon semestre
s
dell curs 2015-2
2016. El currs 2014-20155 van contestar només 3
estudiants. Cal motivar als estudian
nts perquè reesponguin a les
l enquestes de satisfacc
cció. També és
é importantt
diferenciar la satisfacció
ó dels estudiants segons hagin rebut la versió pre
esencial o virrtual de les assignatures.
a
.
Finalment sseria interesssant tenir less dades de lees assignaturres en una mateixa
m
taulaa de manera que fos fàcill
veure la dife
ferència dels ítems i tamb
bé de la sevaa evolució peer cursos aca
adèmics. D’aqquesta mane
era es podria
a
ajudar al do
ocent en aqueells indicadors que tinguéés més febless.
Per tal de m
millorar aquesst aspecte en
n aquest Màsster Interuniv
versitari en Psicologia
P
Geeneral Sanità
ària es crea
l’objectiu dee millora ISC
C/17/05.
Codi

Objecttiu

Resp
ponsable

ISC/17/05
5

rar la prese
entació i an
nàlisi Coorrdinació
Millor
dels resultats
r
de
e les enqu
uestes general i
de satiisfacció dells estudian
nts
respo
onsables
interrns del
Màstter amb
ajuda
a de les
secreetaries
acadèmiques i
perso
onal de
supo
ort

Prioritatt

Estu
udis

Mitjana-allta

Màster
Psico
ologia
Gene
eral
Sanittària
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Accions viinculades a l’Objectiu de Millora
a ISC/17/05
5
ACCIÓ 1 Diferenciiació de les
s respostes a els enquestes segon
ns la modallitat presen
ncial i
virtual
ACCIÓ 2

Presenta
ació dels res
sultats amb
b taules que permetin
n veure la co
comparació
ó entre
assignatu
ures i la sev
va evolució
ó de les ma
ateixes
Termini dee finalització:: 2n semestre
e de 2017-20
018

5.2. Els r
recursos materials
m
disponiblles són ad
dequats al nombre d
d’estudian
nts i a les
s
característiques de
e la titulac
ció.
No hi ha cap
p modificació
ó respecte a la
l acreditacióó de les titula
acions. No s’’ha inclòs capp objectiu en
n el Pla de
millora en rrelació amb aquest
a
estànd
dard.
Ja hem pressentat més amunt
a
algunss exemples d
de la satisfaccció dels estud
diants en aqu
uest sentit. Els
E materialss
docents es componen de llibres actualitzatss, selecció d'articles
d
i documents docents rea
alitzats pelss
professors/ees.
Es podria d
demanar que aquests doccuments es ccomencessin a estructura
ar i a organittzar com matterial docentt
publicable een un futur. Es un aspeccte a tenir en
n compte. Dee moment l'o
objectiu pel ccurs vinent es
e motivar all
professorat en aquesta línia.
l
Per tal de m
millorar aquesst aspecte en
n aquest Màsster Interuniv
versitari en Psicologia
P
Geeneral Sanità
ària es crea
l’objectiu dee millora ISC
C/17/06.
Codi

Objectiu

Resp
ponsable

Priorita
at

ISC/17/06
6

Promou
ure entre el professsorat
l’organiització i preparació
ó el
materia
al docent dels
d
professsors
en form
mat publica
able

Dra. Marta
M
Sadurrní i Dr.
Manu
uel
Arma
ayones.
Coord
dinació
generral i
respo
onsables
intern
ns UdG-UOC
C

2017-20 18

Estudi
Màster
Interun
niversitari
Psicolog
gia
Generall
Sanitàriia

Accions viinculades a l’Objectiu de Millora
a ISC/17/06
6
ACCIÓ 1 Realitzac
ció de reun
nions amb
b el professsorat per tal d’expllicar els diferents

recursos de publica
ació de maaterials do
ocents que la UOC pposa a l’ab
bast del
Màster
Termini dee finalització:: 2n semestre
e de 2017-20
018
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Estàndar
rd 6: Qualiitat dels re
esultats de
els progra
ames form
matius
EVIDÈNCIE
ES
Codificació
3.6.1

Desccripció
Prog
grama jornades adreçades as ceentres i serveis de
d pràctiques (ab
bril 2016)

Subministrad
dor

s de form
mació són
n coheren
nts amb els
e resulta
ats d’apre
enentatge
e
6.1. Les activitats
esponen al
a nivell de
el MECES adequat per
p a la titu
ulació.
pretesos,, que corre
6.2. El sistema d’avalua
ació
ntatge pre
etesos.
d’aprenen

perm
met

una

certifica
ació

fiab
ble

dels

resultats
s

Relacionat amb aquestss 2 subestàn
ndards, el Plla de Millora
a de la FEP té establertts 2 objectius de millora
a
referits a a lla FEP en gen
neral:
Codi
Objectiu
u
Tancat
IAI/15/29
9
IAI/15/30
0

Incremen
ntar el nom
mbre de plaaces de pràcticum en els sectors o àmbits
identifica
ats i millora
ar la relació,, la col·laboració i les sinèrgies
s
am
mb el món
professio
onal a través del pràcticum
m
Incremen
ntar l’oferta d’assignaturres impartidees en anglès en els graus de la FEP

Respon
nsable

sí
sí

Codi

Objectiu
u

P
Prioritat Estudis
E

IAI/15/29
9

Vicedeg
ganat de
Increme
entar el nombre
n
d
de places de Pràcticu
um i
pràcticu
um en ells sectorss o àmb
bits coordin
nació dels
identific
cats i miillorar la relació, la graus
col·labor
ració i les sinèrgies amb el món
m
professiional a trav
vés del pràccticum

Acció 1

Cerca de
e places de
e pràcticum
m en determ
minats àmbits a parttir de l’esta
abliment de
e
col·labor
ració amb
b diferentts consellleries de la Generralitat de Catalunya
a
(Enseny
yament, Benestar
B
S
Social i Família,
F
Sanitat
S
i Justícia), amb les
s
adminis
stracions lo
ocals i amb entitats de
el tercer sec
ctor

A
Alta

General de
tota la
Facultat

S’ha assollit l’augmentt previst (10%
%) en les placces de pràctiicum en deteerminats secttors o àmbitss.
S’observa
a en les següe
ents dades:


Acció 2

Núm. de centtres de pràcttiques (amb diferents serrveis) que ess van oferir als
N
a estudiantts
d graus de Psicologia, E
dels
Educació soccial, Treball Social
S
i Pedaggogia:
o Curs 2014-2015: 4
450 serveis
o Curs 2015-2016: 5519 serveis
Acció asso
olida
Organitz
zació anua
al a la FEP d’unes jor
rnades adr
reçades alss centres o serveis de
e
pràcticu
um per tal de
d posar en
n comú l’ex
xperiència de col·labo
oració i for
rmació i per
r
a fer pro
opostes de millora
m
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En el currs 2015-2016
6 es van orgaanitzar les jo
ornades anua
als adreçades
es als centress o serveis de
pràcticum
m per tal de
e posar en comú l’expeeriència de col·laboracióó i formació
ó i per a feer
propostess de millora l ‘1 d’abril dee 2016. Es pot consultar el programa een l’evidència
a 3.6.1.

Acció 3

Acció asso
olida
Program
mació d’acc
cions d’aprropament entre
e
la Fa
acultat i elss centres o serveis de
e
pràcticu
um: invitac
ció a dife
erents sem
minaris i conferènccies fetes a la FEP
P,
desplega
ament de passes
p
perrquè el car
rnet de la biblioteca
a de la UdG estigui a
disposic
ció dels pro
ofessionals dels serveiis, etc.
S’han reallitzat les 2 acccions d’aproopament prev
vistes:


En el curs 2015-2016 ess va iniciar l’acció de convidar
E
c
als centres de pràctiques a
d
diferents
acte
es - seminaaris o conferrències – organitzades per la FEP
P, enviant-lo
os
d
directament
la informacióó amb antelació i animant-los a particcipar-hi
 També
T
en el curs
c
2015-20
016 es va aco
onseguir que
e els tutors d
de pràctiquess dels centrees
tiinguessin el carnet
c
de la B
Biblioteca dee la UdG.
Acció asso
olida
Objectiu dee millora tan
ncat per asso
olit
 Maantenir la programació
p
d’accions d
d’apropamen
nt entre la Facultat i eels centres o serveis de
prààcticum
 Segguir renovan
nt i/o amplia
ant l’oferta d
de centres de pràctiques amb
a
les adm
ministracions i entitats deel
terrcer sector
 Segguir organitzzant a la FEP
P les jornadess adreçades als centres o serveis de ppràcticum per tal de posa
ar
en comú l’expeeriència de co
ol·laboració i formació i per
p a fer prop
postes de milllora

Codi

Objectiu
u

Responsable

IAI/15/30
0 Increme
entar
l’o
oferta
d’assigna
atures Dega
anat i
impartid
des en angllès en els grraus de la FEP
F
Serv
vei de
Llen
ngües
Mod
dernes
Acció 1

Prioritat Estudis
Mitjana

Tots els de
la FEP

Oferta suficient
s
(p
per a estud
diants FEP
P i Erasmus
s) d’assign
natures imp
partides en
n
anglès en els difere
ents graus d
de la FEP
L’oferta de
d les activiitats en llenggua anglesa
a ha estat in
ncrementat ffins aconseg
guir l’objectiu
u
marcat, que
q era el de
e poder oferrir 30 crèditts en anglès cada semesstre, amb un
n total de 60
0
crèdits. Es
E pot consulttar l’oferta peel curs 2015--2016 a l’evid
dència 3.5.1.
Acció assolida

Objectiu dee millora tan
ncat per asso
olit
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Relacionat aamb aquest subestàndarrd, el Pla de M
Millora de la
a FEP té esta
ablerts 3 objeectius de millora referitss
específicam
ment a graus i/o
i màsters en
e particularr. Són els segü
üents:
Codi
Titulac
ció
Objec
ctiu
Tancatt
IAE/15/2
28

Educació
ó
Social

Record
dar al profeessorat que en les gu
uies de l'asssignatura qu
ue
s'elabo
oren a princip
pis de curs s''incorporin le
es accions dee reavaluació
ó

no

IAI/15/311

Grau ME
EI
Grau ME
EP

ar la coordin
nació en l’ava
aluació dels estudiants
e
en
n el Pràcticum
m
Millora

sí

IAI/15/32
2

Educació
ó
Social

Millora
ar l’avaluacióó d’algunes competèncie
es específiqu
ues del grau a
través del Pràcticum
m

sí

IAI/15/33
3

MTRLR
RH

Millora
ar la qualitatt dels TFM i de la seva av
valuació i support a la figura
del tutor de TFM

no

Relacionat aamb aquest subestàndard
s
d, el Pla de M
Millora de la FEP té estab
blerts 2 objecctius de millo
ora referits a
Educació So
ocial:
Codi

Objectiu
u

IAE/15/28
8

Record
dar al profe
essorat que
e en les guiies de Coorrdinació del Alta
l'assign
natura que s'elaboren
n a princip
pis de Grau
u
curs s'in
ncorporin les accionss de reavalu
uació

Acció 1

Responsable

Prioritat

Estudi
Educació
ó
Social

En les guies que
e s'envien
n al profes
ssorat per a planifiicar el cur
rs, establir
r
recoma
anacions i normatives
n
s del Grau en relació amb els prrocessos d'avaluació i
de recu
uperació de
e les assign
natures i co
onsensuar alguns criiteris d'ava
aluació dels
s
diferen
nts mòduls del
d Grau.
En la reu
unió de proffessorat del m
mes de julioll de 2016 es va decidir ellaborar un document
d
peer
als mòd
duls i assign
natures delss estudis sobre criteris d’avaluaciió i recuperació de lees
assignatu
ures. Una co
omissió va trreballar a partir del que s’havia acord
dat en la reu
unió, i en lees
guies deel curs 2016--2017 el 71,4
42% de les assignaturess ha incorpoorat la totaliitat d’aquestts
criteris.
Acció asssolida

Acció 2

En la re
eunió de coordinació
ó de professorat de fin
nal de curss, recordar
r els criteris
s
consens
suats en relació
r
amb
b els proce
essos d'ava
aluació i d
de recuper
ració de les
s
assigna
atures.
En la reu
unió de finall de curs, no només es va
a recordar qu
ue calia entrrar els criteriis d’avaluació
ó
en les guies,
g
sinó que
q
també es van consensuar unss criteris coomuns per els
e processo
os
d’avaluacció i recuperació. El p
percentatge d’assignature
d
es obligatòriies que han introduït ells
criteris és
é del 71,42%
% de forma t otal i del 28,58% de form
ma parcial. C
Caldrà contin
nuar insistin
nt
per tal aq
quests percen
ntatges s’inccrementin el proper curs.
Acció asssolida en un 75%

Objectiu asssolit en un 90%
9
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Relacionat aamb aquest subestàndard, el Pla de M
Millora de la
a FEP té esta
ablert 1 objecctiu de millora referit alss
Graus de MEI i MEP:
Codi

Objectiu
u

Res
sponsable

IAI/15/311

ar la coordinació en
Millora
l’avalua
ació dels es
studiants en
n el
Pràcticu
um

Coo
ordinació
delss graus,
coo
ordinació de
pràcticum

Prioritat Estudi
MitjanaAlta

Grau mestrre Infantil i
Grau Mestrre Primària

Constitu
ució de gr
rups de trreball com
mpostos per
r la coord
dinació dels graus, la
a
coordin
nació de Pr
ràcticum i representants dels centres
c
de Pràcticum
m per tal de
e
discutir
r sobre com
m es podrria millorar
r el sistem
ma d’avalua
ació d’aque
est mòdul i
revisar--ne els crite
eris, els insstruments i la coordin
nació univeersitat-centtres

Acció 1

A partir del treball conjunt enttre tutors dee la facultatt i dels centtres de pràcctiques, s’han
n
establertt nous criteriis i instrumeents d’avalua
ació del Pràc
cticum. Espeecíficament, es va fer una
reunió amb
a
directore
es i tutores d
d’escoles breessol, per a fer
f un docum
ment d’avalu
uació especia
al
per al prràcticum en el cicle 0-3
3; aquest doccument es va acordar deesprés amb els tutors de
Facultat i ara és el qu
ue hi ha en ells annexos a la guia de prràcticum. Taambé, a partir de reunion
ns
de tutorss de la Faculltat amb tutoors de centree (mestres), es van detecctar algunes dificultats en
n
l’instrum
ment que fèie
em servir perr avaluar el pràcticum
p
a 3-6
3 i 6-12 (prrimària). Els propis tutorrs
de Facu
ultat també tenien difiicultats per seguir els criteris esttablerts en l’instrumen
nt
(diferènccies notabless en la interp
pretació delss ítems). Aix
xí, es va creaar una comisssió de tutorrs
amb la coordinació
c
de
d pràcticum
m i dels grauss, que va gen
nerar una noova pauta d’a
avaluació: peer
la tutoria
a de Faculta
at, una rúbricca amb men
nys ítems perrò més adequ
uats, i per a la tutoria de
l’escola, una pauta més
m clara i con
ncreta.
La pauta
a d’avaluació per a l’escolla bressol ja s’ha implem
mentat el curss 2015-2016 i la valoració
ó
per partt de tothom és positiva,, inclosos els estudiants, com es veeu en les valoracions deel
pràcticum
m. Les novess pautes per a 3-6 i 6-12, s’estan imple
ementant el curs 2016-20
017.
Execució
ó de l’acció en
n un 100%

Objectiu dee millora tan
ncat per asso
olit

Codi

Objectiu
u

Responsa
able

IAI/15/32
2

r l’avaluaciió d’alguness
Millorar
competè
ències espe
ecífiques de
el grau a
través del
d Pràcticu
um

Coordinaciió del
Grau i equiip de
tutors de
pràcticum

Prrioritat Estudi
M
Mitjana

Educació Socia
al

Revisió de les acttivitats d’av
valuació del
d pràcticu
um i valorrar la nece
essitat o no
o
d’afegir alguna activitat
a
pe
er valorar el domin
ni d’una o dues competències
s
específiq
ques adequ
uades a les possibilita
ats que ofer
reix el lloc d
de pràctiqu
ues
Acció 1

El curs 2015-2016 s’h
ha fet una peetita modificcació en les activitats
a
d’aavaluació del pràcticum 1.
1
No s’han fet modificacions en les aactivitats d’a
avaluació del pràcticum 22.
Segons ells qüestionarris de valoracció de les prà
àctiques del Sistema
S
d’Avvaluació de la
a Qualtiat deel
Grau, en
n les valoraciions dels esstudiants dell pràcticum I i II l’elem
ment menys valorat és el
e
sistema d’avaluació
d
de
d les pràctiq
ques. El curs 2015-2016 la valoració vva ser de 4 (P
P1) i 4,11 (P2
2)
en una esscala de 1 a 5. Malgrat sser l’ítem més mal valorrat de les prààctiques, té una
u valoració
ó
molt posiitiva. Per la seva
s
banda, eel professora
at valora mollt positivameent el sistem
ma d’avaluació
ó
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d’ambdóss pràcticumss (4.7 i 4,58 respectivam
ment). Donat que les valooracions per totes bandees
són positives, l’acció de
d millora ess dóna per tancada.
Objectiu ta
ancat per asssolit

Relacionat aamb aquest subestàndard
s
d, el Pla de M
Millora de la FEP té estab
blerts 2 objecctius de millo
ora referits a
Màster en T
Treball, Relaccions Labora
als i Recursoss Humans:
Codi

Objectiu
u

Responsable

IAI/15/33
3

ar la qualita
at dels TFM
M i de la sev
va
Millora
avaluac
ció i suportt a la figura
a del tutor de
d
TFM

Coorrdinació i
proffessorat
assig
gnatura

Acció 1

Acció 2

Prioritat
Alta

Estudi
MTRLRH
H

Aplicac
ció d’un sistema de seguimentt grupal dels TFM p
per part de
d diferents
s
profess
sors del mà
àster
Durant el curs 2015-2016, i p
posteriormen
nt també, s’h
ha aplicat aamb èxit un
n sistema de
seguimen
nt dels TFM
M en que l’esttudiant pressenta davantt d’un grup d
de professorrs del màsterr,
quin és l’estat del seu
u treball en ccadascuna dee les fases priincipals de laa seva elaborració (selecció
ó
de la temàtica i deffinició dels objectius, recollida de dades i con
nclusions priincipals). Ells
professors aporten idees de milllora i ajuden
n al tutor re
econduir TFM
M que no re
esponen a un
n
mínim esstàndard de qualitat.
Acció asssolida
Identifiicació dels factors que
e més faciliiten i dificu
ulten la rea
alització dell TFM
El sistem
ma anterior ha
h permès aaugmentar la
a qualitat dels treballs dooncs el feedback que rep
p
l’estudiant no es lim
mita al que lii dóna el tuttor, reduir la seva ansieetat davant del
d procés de
defensa i reduir el rissc d’abandon
nament. Para
al·lelament durant
d
el curss 2015-2016 s’ha procediit
a dissenyyar un estud
di dels factorrs que més poden dificu
ultar i facilitaar la realitza
ació del TFM
M
amb l’ob
bjectiu que d’aquest estud
di se’ns desprrenguin accio
ons concretees de millora..
L’acció es
e considera realitzada
r
en
n força mesurra però que no
n s’ha de tan
ncar.
Acció asssolida en un 75%

Objectiu asssolit parciallment (75%)

Codi
IAE/15/0
07

Objectiiu

Res
sponsable

Visibiliitzar el pro
ocedimentt del pràctiicum i Coo
ordinació i
augme
entar els ca
anals que jja existeixe
en pel professorat
que fa al vincle en
ntre el pràccticum i el TFM
T
assiignatures

Prioritatt

Estudi
MTRLR
RH

MitjanaAlta
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Acció 1

Elabor
ració d’un diagrama que mosttri amb cla
aredat la sseqüència d'accions a
desenv
volupar vin
nculades al Pràcticum
m i fer-lo con
nèixer a esttudiants i professorat
p
t
Durant el curs 2016
6-17 s’ha ded
dicat esforçoss molt importants a inclloure inform
mació detallad
da
sobre la
a seqüència d’accions
d
ad
desenvoluparr vinculades al pràcticum
m, incloent no
n només un
na
explicacció escrita sinó també u
un diagrama
a de flux pe
er donar support a aque
esta explicació
escrita. S’ha inclòs també una explicació detallada
d
d’a
altres aspecte
tes importan
nts relaciona
ats
amb el pràcticum que
q no qued
daven prou recollits en el documen
nt que ja exiistia sobre lees
pràctiqu
ues, com ara
a el procés d
de reconeixem
ment de pràc
ctiques que eestableix la normativa
n
i el
procés d’assignació
d
dels tutors//des. També s’ha facilitatt l’accés als d
documents d’avaluació
d
ia
versionss en diferentts idiomes d
dels conveniss de pràctiqu
ues. Aquests procés s’ha desenvolupat
utilitzan
nt la plataforrma moodle a la que ten
nen accés els estudiants m
matriculats de
d pràcticum
mi
els seus tutors.
Paral·lellament s’ha anat trebal
allant en el desenvolupa
ament d’un aplicatiu in
nformàtic qu
ue
permetrrà realitzar l’avaluació dee l’estudiant on-line tantt per part deel tutor/a com per part de
d
l’empresa així com facilitar el repositori dels
d
conveniss de pràctiqu
ques ja signa
ats. Es preveeu
començçar a utilitzarr aquest apliicatiu abans de l’acabam
ment del curss. També s’e
està treballan
nt
per disp
posar d’un fo
ormulari on-lline que perm
meti gestiona
ar els conven
nis de pràctiq
ques de form
ma
més àgiil, tant els curriculars
c
ccom els extrracurricualrss, donat quee el nombre d’aquests ha
h
crescut exponenciallment en elss darrers currsos i es fa evident
e
la neecessitat de disposar d’u
un
procedim
ment més sisstemàtic d’em
mmagatzameent de la info
ormació.
Acció asssolida en més
m d’un 100%
% doncs s’han afegit i aco
omplert méss objectius deels inicialmen
nt
previsto
os
Elabor
ració d’un document
d
abreujat, a partir dell documen
nt que ja ex
xisteix sobr
re
les prà
àctiques, qu
ue augmentti les possib
bilitats que
e l'estudian
nt el consullti

Acció 2

El proccés que s’ha seguit d’op
ptimitzar la plataforma
p
moodle
m
com
m una eina de
d difusió del
d
pràcticu
um entre elss estudiants matriculats i el professo
orat tutor haa posat de manifest
m
la no
n
idoneïta
at d’elaborarr un documeent abreujat doncs els esstudiants segguirien sense
e consultar-lo.
De fet, continuen plantejant
p
lees mateixes qüestions que en cursoos anteriors amb la únicca
diferènccia que ara poden localitzzar molt méss ràpidamentt la informaci
ció. De cares al curs que ve,
v
es preveeu que els estudiants tin
nguin accés a tota aquessta informaciió des de prrincipi de curs
cosa qu
ue aquest curs només haa estat possiible de form
ma parcial dooncs s’ha anat elaborantt i
construint.
Acció deesestimada pel
p motiu aba
ans exposat

Objectiu a
assolit totalm
ment (100%)
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Satisfacciió dels esttudiants am
mb l’expe
eriència ed
ducativa gllobal
Grau en EDUCACIÓ SOCIAL
Taula 6.1. Satisfacció
ó dels estud
diants amb
b l’experièn
ncia educattiva global ((Estàndard
d 6.1 i 6.2)
SATISFACCIÓ DELS ESTUD
DIANTS
1r
2n
3r
4t
N=
=38
(60%)
N=
=37
(58’3%)
N=
=34
(52’3%)
N=52
N
(89’6%)
d
dde la
Qüestionarii a estudiantss del Sistema d’Avaluació
Qualitat dell Grau en Edu
ucació Social
ASPECTES V
VALORATS
M
DT
M
DT
M
DT
M
DT
Escala 1‐5 (11 gens satisfett‐ 5 molt satissfet)
PROGRAMA
ACIÓ DEL CURSS
Informació p
proporcionada sobre la pro
ogramació dell curs a 3,97 0,9 3,8
83 1,03 3,,47 0,99 3,63
3
1,08
la guia de l'eestudiant
Informació p
proporcionada al llarg del curs
c sobre els horaris 3,03 1,14 3,47 1,11 3,,35 0,98 3,44
3
0,97
setmanals
Programació
ó general del treball presen
ncial
3,4
45 0,78 3,17 0,71 3,,50 0,96 3,44
3
0,77
Programació
ó general del treball dirigit
3,16 0,71 3,22 0,72 3,,60 0,86 3,22
3
0,75
DESENVOLU
UPAMENT DELL CURS
Desenvolup
pament real en
n relació a la programació
p

0,94

3,11
3

0,83

0,78
0,9
0,94

0,89 3,,32
3,43 0,90 3,,35
3,43 0,69 2,,91
4,0
08 0,80 3,,72

0,85
0,71
1,01

3,67
3
3,13
3
3,78
3

0,92
0,81
0,81

3,32

0,93

3,30

0,91

3,44
3

0,73

Informació rrebuda sobre els sistemes d'avaluació
d

3,4
47

0,79

3,57

1,05 3,,21
0,87 3,,88

0,91

3,22
3

0,87

Informació rrebuda sobre les qualificacions

3,55

0,82

3,49

1,05

3,33
3

0,93

Satisfacció aamb els resulttats obtinguts

3,76

0,63

3,59

0,99 3,,85
0,86 3,,50

1,02

3,78
3

0,75

COORDINAC
CIÓ
Coordinació
ó dels mòduls per part del professorat
p

3,32

0,9

2,49

3,33
3

0,83

3,4
45

0,64

2,92

1,02 2,,70
0,92 3,,12

1,02

Coordinació
ó del curs glob
balment

0,88

3,33
3

0,79

Informació rrebuda sobre els estudis i el
e curs

3,29

0,94

3,58

3,22
3

0,78

2,95

0,8

3,32

0,81 3,,32
0,88 3,,58

0,77

La comunicaació amb la co
oordinació dels estudis

0,94

3,22
3

0,86

La coordinació a través dels delegats/d
delegades

2,92

1,16

3,89

0,99 3,,74

0,79

4,00
4

0,94

3,03

1,15

3,68

1,03

3,,76

0,82

3,67
3

1,04

3,86

0,79 4,,09
0,56 3,,40

0,87

4,00
4

0,91

0,85

3,67
3

0,61

Tutories i seeguiment delss estudiants
Activitats fo
ormatives
Mecanismess de comunicaació amb els estudiants:
e
mooodle,
espai web d
dins "la meva"
SISTEMES D
D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
Mecanismess i estratègiess utilitzades pe
er avaluar

la coordinacció a través deels representa
ants del Conseell
d'Estudis
L'espai dels estudis dins "la
" meva"
SATISFACCIÓ GLOBAL DEEL CURS

3,29

0,76

3,39
3,30
3,74

3,65

1,05

3,54

0,63

3,14

3,49

Per analitzaar el grau dee satisfacció dels estudiaants amb el programa
p
fo
ormatiu s’agaafaran de refferències less
dades obtin
ngudes dels qüestionaris
q
a estudiantss que es recu
ullen anualm
ment en el Grrau en Educa
ació Social, i
que formen part del Sisttema d’Avalu
uació de la Qu
ualitat del Grau. Aqueste
es dades són més indicatiives (tant pell
percentatgee de respostees, com per l’adequació
l
d
dels contingu
uts del qüesttionari a la rrealitat del Grau)
G
que less
que es faciliiten a través de l’enquesta
a general de valoració dee la docència..
Observant lles valoracio
ons de satisffacció generaal dels estud
diants de totts els cursoss veiem que
e estan força
a
satisfets glo
obalment, am
mb una mitjan
nes superiorrs a 3,40 (en una escala 1--5 de satisfaccció). Amb ells estudiants
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de primer ss’observa una
a valoració a la baixa en quasi tots els
e ítems, perrò d’altra ban
nda desviaciions típiquess
més elevadees respecte cursos
c
anteriors, fet que rrepresenta major
m
diversiitat d’opinion
ns dins el gru
up. No hi ha
a
cap ítem vaalorat per so
obre de 4. La
L majoria ees troben va
alorats entre
e 3 i 4, esseent els que obtenen
o
una
a
valoració m
més positiva: la informacció proporcioonada sobre la programació del currs a través de
d la guia dee
l'estudiant, i la satisfaccció amb els resultats
r
obttinguts. D’alttra banda, ells ítems quee reben una la
l puntuació
ó
més baixa són la coordin
nació a travé
és dels delegaats i la comun
nicació amb la coordinacció d’estudis.
Els elementts més ben valorats
v
pel grup
g
d’estudiiants de sego
on curs són els
e mecanism
mes de comu
unicació amb
b
els estudian
nts (moodle,, espai web dins de "la meva"), la coordinació
c
a través dels
ls delegats, i l’espai delss
estudis dinss "La meva".. En canvi, per
p sota del 3
3, es troba l’’aspecte relatiu a la coorrdinació delss mòduls perr
part del pro
ofessorat i la coordinació del curs glob
balment. En a
quest sentit, less accions de millora
a
IAI/15/06 i IAI/15/08 impulsades
i
durant
d
el currs passat poden contribu
uir a la milloora de la coo
ordinació pell
proper curs.
Entre el gru
up d’estudian
nts de tercer sobresurten
n en positiu per
p sobre dell 3,7 els meccanismes de comunicació
c
ó
amb els estu
udiants: moo
odle, espai web
w dins de ""La meva", la
a informació
ó rebuda sobbre sistemes d’avaluació
d
i
sobre qualifficacions, la coordinació
c
a través delss delegats/deelegades i me
embres del C
Consell d’Estudis i l’espaii
dels estudiss dins “La meeva”. En canv
vi, per sota d
del 3, es trobeen els aspectes relatius a les activitatss formatives,,
i la coordin
nació dels mòduls
m
per part del prrofessorat. Als
A estudian
nts de tercerr també se’ls passa un
n
qüestionari específic per valorar les pràctiques. En termes geenerals la va
aloració de lees pràctiquess de tercer éss
lleugeramen
nt més positiiva que la dell curs anterioor. Valoren molt
m positiva
ament els ítem
ems referentss al centre dee
pràctiques; acollida i su
uport rebut tant per parrt del centree com del tu
utor. També mostren una satisfacció
ó
global alta aamb el centrees de pràctiq
ques. Amb el que estan menys satisfets és amb les activitats rea
alitzades dess
de la univerrsitat. A difeerència d’altrres cursos, eels estudiants d’aquest cu
urs han valoorat més possitivament ell
sistema d’avvaluació de lees pràctiquess.
Finalment, el grup d’esttudiants de quart
q
és el q
que ha emès una satisfac
cció global deel curs més positiva.
p
Perr
sobre de 4 ees troben la coordinació
c
a través delss delegats, i l’espai dels esstudis dins " La meva". I per sobre dee
3,7 hi ha meecanismes dee comunicació amb els esstudiants, i satisfacció
s
de
els resultats oobtinguts. Ells estudiantss
d’aquest currs també ressponen qüesttionaris espeecífics per vallorar les pràctiques i el T
TFG. Les valloracions dell
pràcticum III són altes, i totes se sittuen sobre el
els 4 punts, dins
d
d’una esscala de valor
oració d’1 - va
aloració méss
baixa - a 5 - valoració més alta. Le
es més posittives fan refeerència a tott el que té a veure amb el centre dee
pràctiques: acollida, sup
port i satisfa
acció global i a la dinàm
mica de les se
essions de tu
utoria. Amb el que estan
n
menys satissfets és amb el sistema d’avaluació
d
d
de les pràctiq
ques. En gen
neral, les valooracions a to
ots els ítemss
han estat lleeugerament superiors a les
l fetes per la promoció anterior. En
n relació al T
TFG la satisfa
acció generall
també és elevada, però han baixat llleugeramentt respecte al curs anterio
or, situant-see a valoracion
ns similars a
les del curss 2013-2014.. Aquesta prromoció dón
na la valoracció més alta als aprenen
ntatges realittzats amb ell
treball, com
m en els curssos 2012-2013 i 2013-20
014, i en seg
gon lloc al tema tractat,, fet que rep
presenta quee
majoritàriam
ment es van sentir còmo
odes amb el ttema d’estud
di. Aquesta promoció
p
valoora més negativament ell
n compte qu
format de ttutories grup
pals i la tasca
a desenvolup
pada del tutor, si bé hem
m de tenir en
ue hi ha una
a
desviació dee 3,10 i 3 resp
pectivament, cosa que en
ns indica quee la tutoritzac
ció d’algun pprofessor no ha
h cobert less
expectativess que els estu
udiants tenie
en.

Grau en M
MESTRE EN
N EDUCACIIÓ INFANT
TIL
Taula 6.1. Satisfacció
ó dels estud
diants amb
b l’actuació docent
Indicador
% de respostes
r
Satisfacc
ció estudian
nts amb el programa
p
formatiu
u

4,21

24,68

Per analitzaar el grau de satisfacció amb
a
la docèn
ncia i el prog
grama forma
atiu disposem
m de les valo
oracions delss
estudiants en les enqu
uestes de docència, que no són con
ntestades perr una propoorció suficien
ntment gran
n
d’estudiantss (estem en una
u mitjana de quasi un 25% de resp
postes). Es va
v plantejar u
un objectiu de
d millora en
n
aquest sentiit, en el qual s’està treballlant com s’h
ha dit.
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Tanmateix, observant la
a mitjana glo
obal de 4,21 sobre 5, podem dir que
e, fins i tot te
tenint en com
mpte que elss
estudiants q
que contesten
n les enquesstes potser noo siguin els més
m satisfets, podem arriibar a la conclusió que la
a
valoració qu
ue fan és mo
olt positiva. D’altra
D
band
da, des de qu
ue hi ha impllementats ells quatre currsos, aquesta
a
mitjana ha anat pujant. Per tant, po
odem conclou
ure que el prrograma form
matiu i el proofessorat ressponen força
a
bé a les exp
pectatives deels estudiantts i milloren
n any rere an
ny. En el curs 2015-20116 hi ha un bon
b nombree
d’assignaturres (tant obliigatòries com
m de menció)) que tenen una
u valoració
ó entre 4 i 5 (sobre 5), co
oncretament,,
62 assignatu
ures; és a dir, un 73% del
d total d’asssignatures. Les
L que tenen
n una valoraació entre 3 i 4, que seria
a
una valoracció prou corrrecta, són 18 (21%); les q
que estarien “aprovades”” justet, entre
re 2,5 i 3, són
n 3; i noméss
trobem duees assignaturees valorades amb menys de 2,5. En to
ot cas, la coorrdinació i elss departamen
nts implicatss
treballen peer a que les avaluacionss siguin encaara millors, especialmen
nt en els cassos on es detecta alguna
a
problemàticca puntual.

Grau en M
MESTRE EN
N EDUCACIIÓ PRIMÀR
RIA
ó dels estud
diants amb
b l’actuació docent
Taula 6.1. Satisfacció
Indicador
% de respostes
r
Satisfacc
ció estudian
nts amb el programa
p
formatiu
u

3,86

13,14

El percentaatge de respo
ostes dels allumnes (13,114%) fa que sigui molt difícil
d
extreu
ure cap concclusió de less
enquestes d
de satisfacció
ó del estudiants del grau de MEP. Aiixí mateix, la
a informació disponible del
d servei dee
qualitat sob
bre aquest aspecte
a
presenta dades que semblen
n equivocad
des (no ha ccanviat la va
aloració delss
estudiants eels darrers 6 anys).

Grau en PEDAGOGIA
A
Taula 6.1. Satisfacció
ó dels estud
diants amb
b l’actuació docent
Indicador
% de respostes
r
Satisfacc
ció estudian
nts amb el programa
p
formatiu
u

4,04

38,06

De manera global, i ten
nint en comp
pte l’indicad
dorr satisfaccció dels estu
udiants ambb el program
ma formatiu,,
podem conssiderar que l’alumnat està força satisffet ja que la puntuació
p
mitjana
m
és supperior al 4 (e
en una escala
a
1-5 de satisffacció).

Grau en PSICOLOGIA
A
Taula 6.1. Satisfacció
ó dels estud
diants amb
b l’actuació docent
Indicador
% de respostes
r
Satisfacc
ció estudian
nts amb el programa
p
3,86
21,54
formatiu
u
De manera global, i con
nsiderant l’in
ndicador sattisfacció delss estudiants amb el prog
grama form
matiu, podem
m
valorar quee els 21% dells estudiantss que han coontestat en lees enquestess de docència
ia a aquesta qüestió està
à
força satisfeet ja que la puntuació
p
s’a
apropa al 4. A
Ara bé, aqueest indicador resulta insu
uficient dona
at que noméss
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ens basem een una dada
a i el percentatge de respoostes és mollt baix. Per això,
a
caldria m
millorar, perr una banda,,
els indicadors d’avalua
ació que es fan servir a les enqueestes i, per l’altra, incrrementar el percentatgee
nen. Al Grau
u en Psicologgia, no tenim
m sistematitzat com en altres graus mesures dee
d’estudiantss que respon
qualitat doccent, a part de les que la
l pròpia un
niversitat ja disposa.
d
No obstant aixòò, cada semestre des dee
coordinació
ó es fa una reunió
r
amb els
e delegats d
de cada curss per valorarr l’actuació d
docent. Aque
esta mateixa
a
acció es faa amb els professors
p
de
e cada curss. Tanmateix
x, en algunss mòduls síí que s’ha sistematitzat
s
t
l’administraació d’instrum
ments d’avalluació per coonèixer, entrre d’altres asp
pectes, la sattisfacció delss estudiants..
Concretameent, ens refeerim als mò
òduls de prààcticum 1 (3
3r curs, 2n semestre),
s
ppràcticum 2 (4t curs, 1rr
semestre) i TFG (4t currs, anual). To
ot seguit, es presenten els
e principalss resultats d’aavaluació de
el curs 2015-2016:

m1
Pràcticum
Satisfacció a
amb els aspecttes generals del
d Pràcticum 1 (0-10)
La definició
dels objectius
s

Estructuraciió La guia
dels
ó
El calendarii
d’elaboració
continguts
de la memòrria facilitat

Mitjana

7,61

7,50

7,625

8,80

Dt

1,31

1,19

1,83

1,32

N

72

72

72

El seguimen
nt
realitzat peel
Les fitxes de
els tutor/a
acadèmic/aa
tallers
8,61
7,40

La feina de
e
coordinaciió i
organitzac
ció
realitzada

Les sortide
es a
centres pe
er la
realització
ó dels
tallers

8,19

7,78

1,79

1,29

1,28

1,53

72

72

72

72

72

Les sessionss i tallers realiitzats han serv
vit per ajudarr-te a definir....
es competèncie
es
Le
En quin àmbitt professional
pr
rofessionals que
El contexxt professional
vols realitzar le
es pràctiques Cap
C a on dirigirr la teva necessitaràs per l’exe
ercici
al quall et voldries
externes
s de 4t
formació de po
ostgrau
professional
d
dedicar
Mitjana

5,8
83

6,36

7,30

6,82

Dt

3,3
36

2,99

1,91

2,98

N

72
2

72

72

72

Pràcticum
m2
VALORACIÓ
Ó DELS ASPEC
CTES GENERA
ALS DEL PRÀ
ÀCTICUM PER
R PART DELS ESTUDIANT
TS
ORGANITZAC
CIÓ I FORMAT DEL
D
PRÀCTICU
UM

0=gens
s adequada

10= molt adequada

Curs
C
2014-2015

Curs 2015-16

01. Nombre d’’hores

6,94

7,25

02. Informació
ó/documentaciió rebuda sobre el Pràcticum

7,78

8,27

03. Organitzac
ció general (terminis, requisits
s, solució de pro
oblemes, ...)

8,38

9,34

04. Freqüènciia de reunions amb
a
el tutor de facultat
f

8,38

8,02

05. Varietat i q
quantitat de la oferta
o
de centre
es

6,38

7,19

06. Sistema d’’avaluació

8,06

7,61
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RELACIÓ AMB
B LA RESTA DE
E LA FORMACIÓ
Ó / PLA D’ESTU
UDIS

14. Utilitat i ssuficiència de allò après a la
a Facultat pel p
pràcticum i l’a
activitat
professional
15. Possibilitatt d’aplicar allò après
a
a la Faculltat
16. Utilitat dell Pràcticum pel futur professio
onal

RELACIÓ AMB
B FUTURES PE
ERSPECTIVES PROFESSIONAL
P
LES

17. Interès pre
evi que tenia per
r a la plaça
18. S’han cobe
ert les meves exp
pectatives?
19. S’han acon
nseguit els objectius previstos?
?

CARACTERÍST
TIQUES DEL CE
ENTRE

20. Instal·lacio
ons / lloc de tre
eball de l’alumn
ne/a
21. Materials u
utilitzats

0=gens útil

molt útil= 10
1

Curs
C
2014-2015

Curs 2015-16

7,36

7,49

6,93

7,39

8,70

8,81

0=
=molt poc

molt=10
0

Curs 2014-2
2015

Curs 2015-116

7,61

8,80

8,04

8,15

8,18

8,25

0=
=gens adequadees

mollt adequades=10
0

Curs 2014-2
2015

Curs 2015-116

8,93

8,90

8,68

8,20

Les valoraccions globalss dels estud
diants del prràcticum 1 són molt sa
atisfactòries, sobretot pe
el que fa la
a
organització
ó interna dell mòdul. No es puntua d
de forma tan elevada la orientació quee aquest mòdul dóna alss
estudiants rrespecte l’àm
mbit en el que
e volen fer lees pràctiques externes de 4t curs, perrò si és ben valorat
v
com a
una forma d
de saber quin
nes competè
ències ha de ttenir el psicò
òleg en diverrsos àmbits pprofessionalss i de cares a
la orientació
ó professiona
al. Val a dir que
q en aquessts darrers in
ndicadors la DT és força elevada, i pe
er tant, hi ha
a
molta variab
bilitat en les respostes de
els estudiantss.
Les valoracions dels asp
pectes generrals del pràccticum 2 per part dels esstudiants osccil·len entre el 7 i el 9,5,,
essent moltt satisfactòriees. La major satisfacció laa vinculen a la organització general d
del pràcticum
m en quant a
aspectes dee gestió i fun
ncionament com ara els terminis, reequisits, solu
ució de probblemes, etc. La que obtéé
menor punttuació es reffereix a les hores
h
en quèè poden esta
ar fent pràctiiques externees als centre
es, essent dee
150h. Donaat que el mòd
dul de pràcticum (12 ECT
TS) es va dessglossar en pràcticum
p
1 ((3 ETS) i prà
àcticum 2 (9
9
ECTS), les h
hores van qu
uedar reparttides. Si bé éés cert que 150h
1
hores no
n permeten
n aprofundir massa en ell
camp profeessional, des dels estudiss es considerra molt relleevant i comp
plementària ttota la forma
ació teòrico-pràctica quee els estudia
ants reben pe
er part de prrofessionals a partir del pràcticum
p
1. De cares a la
l revisió dell
Grau es pod
dria replanteejar incremen
ntar les horees d’estades en centres, fent
f
un estud
di en profun
nditat del pla
a
docent.
Els altres trres indicadorrs (relació am
mb el pla d’eestudis, les perspectives
p
professionaals i els centrres) obtenen
n
puntuacionss molt propeeres al nou.
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Informe de segu
uiment del curs 2015-2016 – Fa
Facultat d’Educa
ació i Psicologia
a

92/106

Informe dee Seguimentt del curs 20
015-2016
FACULTAT
T D’EDUCA
ACIÓ I PSIC
COLOGIA

Pel que fa aal TFG, els esstudiants ava
aluen tant ell seu complim
ment en el desenvolupam
d
ment del seu TFG com ell
model de ttreball grupal col·labora
atiu que es proposa. Globalment
G
els
e resultats són molt satisfactoris,
s
,
exceptuant que els estud
diants consid
deren que la durada de lees tutories gru
upals no és ssuficient.
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Grau en TR
REBALL SO
OCIAL
Taula 6.1. Satisfacció
ó dels estud
diants amb
b l’actuació docent
Indicador
% de respostes
r
Satisfacc
ció estudian
nts amb el programa
p
4,17
22
formatiu
u
g
de la
a satisfacció dels estudia
ant amb l’ac
ctuació docen
nt, en el Gra
au en treballl
Pel que fa a resultats generals
Social, els in
ndicadors dee la taula 6.1.. mostren qu
ue els estudia
ants estan satisfets amb eel programa formatiu dell
Grau. Tanm
mateix, un cop
c
més la participació
p
és baixa i per tant ressulta compliicat verificarr la validesa
a
d’aquestes d
dades.

Màster en
n TREBALL
L, RELACIO
ONS LABOR
RALS I REC
CURSOS HU
UMANS
Taula 6.1. Satisfacció
ó dels estud
diants amb
b l’actuació docent
Indicador
% de respostes
r
Satisfacc
ció estudian
nts amb el programa
p
3,99
32,92
formatiu
u

Tal com ess mostra a la taula 6.1., el grau de satisfacció dels
d
estudian
nts del MTR
RLRH amb el programa
a
formatiu és elevat. Aqueesta dada és coherent am
mb els comen
ntaris que elss estudiants ffan arribar a coordinació
ó
i a l’equip d
docent i reforça l’interès i l’adequacióó del pla d’eestudis i de le
es accions qu
que s’estan re
ealitzant perr
afavorir la sseva inserció laboral.

Màster en
n ATENCIÓ A LA DIVE
ERSITAT en
n una EDUC
CACIÓ INC
CLUSIVA
Taula 6.1. Satisfacció
ó dels estud
diants amb
b l’actuació docent
Indicador
% de respostes
r
Satisfacc
ció estudian
nts amb el programa
p
4,26
37,74
formatiu
u
La satisfaccció dels estud
diants manife
festada a travvés de les enquestes de docència
d
és bbastant eleva
ada (tot i quee
el % de resp
posta no és ga
aire elevat).
El dia 24 dee maig de 20
016 es va ferr una reunió entre la coo
ordinació dells estudis i el
els estudiantss per valorarr
globalment aquest prim
mer any del màster.
m
Els comentaris que es van fer suggereixxen que algu
uns aspectess
caldria millorar-los de cares
c
a pròxiims cursos i altres els ha
an resultat satisfactoris. A
Aquesta info
ormació està
à
recollida a ll’Informe d’a
avaluació dell Màster en A
Atenció a la Diversitat
D
en
n una Educacció Inclusiva
a. Curs 2015-16, que té ell vistiplau deel Consell d’estudis del m
màster (21 de novembre
n
de
e 2016):
o Caldriaa tenir més en compte que algunees estudiantss tenen form
mació de Grrau en Treb
ball social o
d’Educcació Social i que, per tant,
t
caldriaa que es bussquessin algunes referèn
ncies, exemp
ples, etc. no
o
centrad
des en l’escolla exclusivam
ment, com paassa en algun
nes assignatu
ures.
o Hi ha ttemes que elss han resulta
at d’especial iinterès: inclu
usió, el coneiixement de l’’escola que els ha aportatt
el màstter, transició
ó, diversitat liingüística.
o Consid
deren que el nivell del mà
àster és realm
ment de màster, que han
n notat diferrència amb el
e grau i això
ò
també ho valoren positivamen
nt. El màsterr els ha apo
ortat molts aprenentatge
a
es tot i el fett de tenir la
a
sensaciió de no atra
apar la feina.
o Planteggen que s’enriquiria la prroposta form
mativa del Mà
àster si existís l’oferta d’aalgunes places per poderr
fer les pràctiques a l’estrange
er. En relaciió amb aquesta valorac
ció es propoosa l’objectiu
u de millora
a
ISC/177/07.
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Codi

Objectiu

Respon
nsable

Prrioritat

re la possib
bilitat de fe
er pràctiqu
ues
Promour
ISC/17/07
7 a l’estra
nació
anger mitjançant elss program
mes Coordin
del
màs
ter
següents
s:
 ER
RASMUS+ for trainee
eship
Vicedeganat
 Acords
A
bilatterals
de Pràctticum i
Mobilita
at

M
Mitjana

Estudis
E
MADEI
M

Accions viinculades a l’Objectiu de Millora
a ISC/17/07
7
ACCIÓ 1 Cerca de centres
c
de prràctiques a l’’estranger qu
ue siguin adiients a les caaracterístique
es formativees
del Màsterr per part de
el Vicedegan
nat de Pràcticum i Mobillitat, la coord
dinació de Màster
M
i/o ells
estudiantss.
Els progra
ames que cob
breixen aqueesta mobilita
at són dos: l’ERASMUS+
+ for trainee
eship i acord
ds
bilaterals.
ACCIÓ 2

Curs 2018
8-2019: oferta
a de 2 placess
Informació
ó als estudiants sobre am
mbdós progra
ames de mob
bilitat (l’ERA
ASMUS+ for traineeship i
acords bila
aterals) i de les
l places quee s’ofereixen
n a l’inici de cada
c
curs.

Màster Intteruniversiitari en PSIICOLOGIA
A GENERAL
L SANITÀR
RIA
ntat parcialm
ment aquest apartat
a
en un
n altre punt de l’informe. Considerem
m que els esttudiants han
n
S’ha comen
puntuat de manera po
ositiva el sisttema d'avalu
uació de les assignature
es. S'ha posaat molt d’essforç en quèè
s'entengui eel concepte d'avaluació
d
continuada
c
en
n el sentit de permetre a l’estudiant progressar- amb la guia
a
del professo
or- de manerra que sigui aquest
a
procéss d'aprenenta
atge i millora
a l’objecte d’aavaluació.
De cares als processos de millora, en aquest pu
unt, caldria
a tenir en co
ompte que noo tenim enq
questes de la
a
satisfacció d
dels estudian
nts en relació amb l'avalluació del TF
FM ni de less pràctiques I i II. Propo
osem que less
enquestes d
de satisfacció
ó incloguin aq
questes dos m
matèries.
Per tal de m
millorar aquesst aspecte en
n aquest Màsster Interuniv
versitari en Psicologia
P
Geeneral Sanità
ària es crea
l’objectiu dee millora ISC
C/17/08.

Codi

Objectiu

Respon
nsable

ISC/17/08
8

r els ind
dicadors d
de
Recollir
satisfac
cció amb el sistem
ma Coordin
nadora
es del Màstter
d’avalu
uació del TFM i le
pràctiq
ques externes I i II

Pr
rioritat
Alta

Esstudi
M
Màster Interuniversitari
Pssicologia
Geeneral Sanità
àri
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Accions viinculades a l’Objectiu de Millora
a
ACCIÓ 1 Incorporacció el sistem
ma d’avaluacció com a indicador
i
de
e satisfacció en les enq
questes dels
estudiantss
Finalitzaciió: curs 20177-2018

s indicador
rs acadèm
mics són ad
dequats pe
er a les car
aracterístiq
ques de la
a
6.3. Els valors dels
titulació.
Relacionat aamb aquest subestàndarrd, el Pla de Millora de la
l FEP té esttablert 1 objeectiu de millo
ora referit all
Màster en T
Treball, Relaccions Labora
als i Recursoss Humans:
Codi
Titulaciió
Objec
ctiu
Tancatt
IAI/15/34
4

MTRLRH
H

Codi

Objectiiu

IAE/15/34
4

Acció 1

Augmentar el nom
mbre d’estu
udiants que finalitzen eels estudis en
e
el perííode estableert

Res
sponsable Prioritatt

sí

Estudi

Coorrdinació
ntar el nombre
n
d’’estudiants que
Augmen
Alta
MTRLRH
H
Màster amb el
finalitze
en els estud
dis en el pe
eríode estab
blert
supo
ort del
Conssell de
Màster
Establim
ment d’un calendarii que siste
ematitzi ac
ccions que ja s’estan
n portant a
terme com ara sessions in
nformative
es a l’aula
a, tutoriess individua
als a fi de
e
promou
ure una ma
ajor planifi
ficació dels estudiants
s
Pel que fa
f a aquest objectiu,
o
la m
majoria d’esttudiants acab
ben en un tem
mps superior a l’establerrt
(Taula 6.2.).
6
En rela
ació a això, es planteja que s’hauria de descon
nsiderar com
m un objectiu
u
aplicablee al MTRLRH
H donat que hi ha molts estudiants que
q no estan interessats en
e finalitzar a
la convocatòria de fe
ebrer per tress motius principals: 1) Finalitzar
F
els estudis a la convocatòria
de setem
mbre els perrmet fer prààctiques extra-curricularrs en el seggon curs a banda
b
de lees
curricula
ars ja estable
ertes, 2) Com
mpaginar la reealització del TFM amb ll’activitat pro
ofessional (en
n
la majorria dels caso
os en feines directamentt relacionades amb el m
màster) fa qu
ue necessitin
n
disposarr de més tem
mps per fer u
un TFM de qualitat,
q
3) La
L majoria d
d’estudiants no
n tenen una
pressa excessiva
e
a disposar
d
de lla titulació ja
j que l’activ
vitat laboral que realitze
en no és una
professió
ó regulada. Pel
P que fa a lla taxa de ren
ndiment, a la taula 6.2. ss’observa qu
ue tant la taxa
de rendim
ment com la d’eficiència són elevadess.

Objectiu ta
ancat per dessestimat de forma
f
justificcada
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Grau en EDUCACIÓ SOCIAL
Taula 6.2. Resultats globals
g
de la
l titulació
ó
Curs
2012-20
013
0,95
5
Taxa de reendiment
1
Taxa d’eficciència
4
Temps mittjà de gradua
ació

Curs
2013
3-2014
0,94
0,97
4,18

Curs
C
2014-2015
2
0,96
0,98
4,24

Curs
2015-2016
0,95
0,97
4,14

Taxa de rendim
ment: Crèdits ap
provats / crèditss matriculats
Taxa d’eficiènccia: Crèdits matriculats pels esttudiants graduatts en un curs / crèdits
c
del pla d’estudis
d
de la tittulació
Temps mitjà de graduació: Miitjana de la diferrència de tempss entre l’any de titulació
t
i l’any d’inici
d
dels estud
udiants titulats

Taula 6.3. Resultats globals
g
dell primer cu
urs
Curs
2012-20
013
Taxa d’abaandonament
Taxa de prresentats
Taxa d’èxitt
Taxa de reendiment

0,155
0,99
9

Curs
2013
3-2014
0,06
0,96
0,94
0,9

Curs
C
2014-2015
2

Curs
2015-2016

0,08
0,98
0,96
0,95

0,11
0,99
0,91
0,9

La taxa de rrendiment deels estudiantts és estable amb petites fluctuacionss, tant a prim
mer curs com
m globalmentt
en els estudis. No obsttant, s’obserrven diferèn
ncies entre els
e que provenen de les PAU i els de formació
ó
professionaal: la taxa de
d rendimen
nt és lleugerrament méss elevada en
ntre els alum
mnes que provenen
p
dee
batxillerat i les PAU. Peel que fa a less taxes d’abaandonament a primer currs, les dades són molt lin
neals. El curss
2015-2016 lla taxa d’aban
ndonament és
é de 0,11, un
na mica per sobre
s
a la del curs 2014-22015.
Referent alss resultats accadèmics, la majoria d’esttudiants aprroven. En el primer
p
curs eels resultats segueixen la
a
tendència d
de les promocions anterio
ors. Destaca l’augment en
e el nombre
e de suspesoss i la dismin
nució dels no
o
presentats. Els dos mòd
duls de segon
n semestre cooncentren la
a major part de suspesos.. En les qualificacions dee
segon curs s’observa un
na disminució del nombrre de matrícu
ules d’honor respecte currsos anteriorrs. En canvi,,
hi ha una diisminució deel nombre de
e no presentaats. Per mòdu
uls s’observe
en algunes diiferències, elss mòduls dell
primer sem
mestre són en
n els que els estudiants
e
ob
btenen els reesultats més baixos. És taambé en aqu
uests mòdulss
on es conceentra el nom
mbre de suspe
esos. A terceer curs se seg
gueix una tendència sim
milar als curso
os anteriors..
Destaquem,, però, el lleeuger augme
ent en suspeesos. A quarrt, la majoriia de les nootes es conce
entren entree
excel·lent i notable i corrresponen am
mb el TFG i el pràcticum
m II. Comparrativament aamb els estudiants de 1r,,
2n i 3r, con
nstitueixen lees notes méss altes i està en consonàn
ncia amb la valoració
v
pos
ositiva que ha
an fet tambéé
d’aquests do
os mòduls. Pel
P que fa a les
l assignatu
ures optativess se n’han offert 19 (3 dessactivades i 3 activades)..
En sis assiggnatures hi ha
h suspesos (ha
( anat en augment en els darrers anys), i en 7 hi ha no prresentats. Ess
mantenen eels percentatg
ges més elevats en el notaable. N’hi ha
a dues que s’o
ofereixen en anglès.

Grau en M
MESTRE EN
N EDUCACIIÓ INFANT
TIL
Taula 6.2. Resultats globals
g
de la
l titulació
ó
Curs
2012-20
013
Taxa de reendiment
Taxa d’eficciència
Temps mittjà de gradua
ació

0,98
8
1
3,89
9

Curs
2013
3-2014
0,98
1
3,97

Curs
C
2014-2015
2
0,97
0,99
3,99

Curs
2015-2016
0,98
0,99
4,10
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La taxa de rrendiment dels
d
estudian
nts és establee amb petites fluctuacion
ns, i molt eleevada tant a primer curss
com globalm
ment (93%-9
98%). La taxa
a d’eficiènciaa, relacionad
da amb la gra
aduació en ell temps previist, és tambéé
de pràcticam
ment el 100%
% en els curso
os anteriors i en el 2015-2016. En aqu
uest últim, cu
urs 2015-20116, s’observa
a
que 12 estud
diants (un 14
4% aproxima
adament del total) no s’han matricula
at o no han ssuperat el mò
òdul de TFG,,
dada que vaalorem positiivament perq
què mostra u
una major exigència respe
ecte d’aquestt treball finall.
Globalmentt, els estudia
ants superen
n en tots elss anys totes les assignatu
ures en un ppercentatge molt elevat..
Destaquem com d’habittud que hi ha
a una immen
nsa majoria de
d qualificacions de notaable, pocs aprrovats i pocss
excel·lents i MH. L’avaluació formattiva i continu
uada, l’alt peercentatge de
el treball en grup, i el seg
guiment i la
a
guia per parrt del professsorat, dóna aquests resu
ultats. Seguim
m treballant perquè hi h
hagi més dife
erenciació en
n
les notes ind
dividuals, peerò la situació
ó és molt satiisfactòria.
Taula 6.3. Resultats globals
g
dell primer cu
urs
Curs
2012-20
013
Taxa d’abaandonament
Taxa de prresentats
Taxa d’èxitt
Taxa de reendiment

0,06
6
__
_

Curs
2013
3-2014
0,08
0,98
0,96
0,94

Curs
C
2014-2015
2

Curs
2015-2016

0,07
1
0,94
0,93

0,07
0,99
0,94
0,93

Pel que fa a les taxes d’a
abandonament a primer ccurs, les dadees són molt similars
s
cadaa curs. El currs 2015-2016
6
la taxa d’ab
bandonamen
nt és de 0,07
7, igual a la d
del curs 20114-2015. Pràcticament niingú abando
ona, doncs, i
hem detectaat que aquestta taxa es corrrespon amb
b algun estud
diant que no arriba ni a coomençar a ve
enir a classe;;
com es ded
dueix de la taxa
t
de pressentats. Pel que fa a less taxes de rendiment i d’èxit a prim
mer curs, ess
mantenen m
molt elevadess com en els anteriors currsos.

Grau en M
MESTRE EN
N EDUCACIIÓ PRIMÀR
RIA
Taula 6.2. Resultats globals
g
de la
l titulació
ó
Curs
2012-20
013
Taxa de reendiment
Taxa d’eficciència
Temps mittjà de gradua
ació

0,96
6
1
3,977

Curs
2013
3-2014
0,96
0,99
4,02

Curs
C
2014-2015
2
0,95
0,98
4,08

Curs
2015-2016
0,95
0,98
4,03

No hi ha can
nvis en les ta
axes de rendiiment ni d’efficiència resp
pecte el curs anterior i ess mantenen pràcticament
p
t
iguals a les de cursos an
nteriors. Es tracta de taxxes altíssimees (molt prop
pers a l‘1). Aiixí mateix el temps mitjà
à
de graduaciió és pràcticcament 4 any
ys (4,03). Dees de la coordinació delss estudis s’h
ha treballat per
p mirar dee
canviar les avaluacions a fi i efecte d’aconseguir
d
r una major diferenciació
d
ó de qualificaacions que en
n l’actualitatt
es concentreen a l’entorn
n del notable i l’excel·lent en la majoriia de mòduls.
Taula 6.3. Resultats globals
g
dell primer cu
urs
Curs
2012-20
013
0,11
Taxa d’abaandonament
__
_
Taxa de prresentats
Taxa d’èxitt
Taxa de reendiment

Curs
2013
3-2014
0,07
1
0,96
0,96

Curs
C
2014-2015
2

Curs
2015-2016

0,09
0,99
0,94
0,93

0,11
0,99
0,92
0,92
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Les dades rreferides als resultats glo
obals del prim
mer curs no mostren cap
p element siignificatiu qu
ue calgui serr
valorat.
Grau en PEDAGOGIA
A
Taula 6.2. Resultats globals
g
de la
l titulació
ó
Curs
2012-20
013
Taxa de reendiment
Taxa d’eficciència
Temps mittjà de gradua
ació

0,94
4
__
_

Taula 6.3. Resultats globals
g
dell primer cu
urs
Curs
2012-20
013
0,09
9
Taxa d’abaandonament
__
_
Taxa de prresentats
Taxa d’èxitt
Taxa de reendiment

Curs
2013
3-2014
0,91
0,99
4

Curs
2013
3-2014
0,16
0,96
0,89
0,86

Curs
C
2014-2015
2
0,89
0,97
4,14

Curs
2015-2016
0,91
0,97
4,09

Curs
C
2014-2015
2

Curs
2015-2016

0,10
0,94
0,85
0,80

0,11
0,95
0,88
0,84

g
de la titulació
t
pod
dem observarr com la taxa
a de rendimeent dels estud
diants és alta
a
Pel que fa alls resultats globals
i estable en els darrers anys.
a
La taxa
a d’eficiència també ho éss, fet que con
ntribueix a qu
ue la majora d’estudiantss
es graduïn aamb quatre anys.
a
Referent alss resultats accadèmics dels estudiants de primer cu
urs, podem observar
o
com
m la taxa de rendiment
r
éss
inferior a laa mitjana dells resultats gllobals. Aqueests resultats poden atribuir-se a la taaxa d’abando
onament quee
hi ha a prim
mer curs. Call dir que les dades mostrren que aqueesta taxa és bastant
b
lineal
al des del currs 2012-2013
3
fins al curs 2015-2016 i només veiem
m un petit au
ugment el cu
urs 2013-20114 en què la taxa d’aband
donament éss
lleugeramen
nt superior (0,16).

Grau en PSICOLOGIA
A
Taula 6.2. Resultats globals
g
de la
l titulació
ó
Curs
2012-2
2013
0,9
94
Taxa de reendiment
0,9
98
Taxa d’eficciència
4
Temps mittjà de gradua
ació
Taula 6.3. Resultats globals
g
dell primer cu
urs
Curs
2012-2
2013
0,116
Taxa d’abaandonament
1
Taxa de prresentats
__
_
Taxa d’èxitt
__
_
Taxa de reendiment

Curs
2013-2014
0,93
0,97
4,18

Curs
2014-2015
5
0,94
0,97
4,17

Curs
2013-2014

Curs
C
2014-2015
2

0,10
0,98
0,97
0,95

0,13
0,98
0,95
0,93

Curs
2015-20
016
0,93
0,97
4,06

Curs
2015-2016
6
0,09
0,99
0,91
0,9

La taxa de rendiment, d’eficàcia i el temps miitjà de gradu
uació dels estudiants deel Grau en Psicologia
P
éss
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elevada i ess manté esta
able en les diiferents prom
mocions delss estudis. Respecte als m
mòduls de prrimer curs ell
major perceentatge d’esttudiants està
à entre l’aproovat i el nota
able, amb pocs suspesos i no presenttats. A segon
n
curs se segueix una ten
ndència moltt similar, in crementant el nombre d’excel·lents.
d
. A tercer, la
a mitjana ess
mantindria en el notablee i, el darrerr curs, hi hau
uria un increment d’excell·lents, sobreetot en el prà
àcticum 2 i ell
TFG. Respeecte a les assignatures
a
s optatives les qualifica
acions oscil··len entre eel notable i l’excel·lent,,
majoritàriam
ment. De ma
anera global,, podem dir q
que els resulltats acadèmics són satisffactoris ja qu
ue bona partt
dels estudiaants aproven
n i la mitjana
a dels estudiss se situen en
n els 4 anys que dura el ggrau. Sembla ser, doncs,,
que els estu
udiants de no
ou ingrés al Grau
G
en Psicoologia, majorritàriament per
p la via de lles PAU, acce
edeixen amb
b
unes boness taxes de reendiment qu
ue es manten
nen al llarg del Grau. Val
V a dir quee el sistema
a d’avaluació
ó
continuada i la dedicaciió del professsorat a l’ateenció a travéés de tutoriess, també con
ntribueix a la
a millora dell
rendiment i les qualifica
acions dels esstudiants.

Grau en TR
REBALL SO
OCIAL
Taula 6.2. Resultats globals
g
de la
l titulació
ó
Curs
2012-20
013
Taxa de reendiment
Taxa d’eficciència
Temps mittjà de gradua
ació

0,93
3
__
_
__
_

Curs
2013
3-2014
0,92
0,99
3,85

Curs
C
2014-2015
2
0,91
0,97
4,16

Curs
2015-2016
0,92
0,96
4,3

g
dell primer cu
urs
Taula 6.3. Resultats globals
Curs
2012-20
013
Taxa d’abaandonament
Taxa de prresentats
Taxa d’èxitt
Taxa de reendiment

0,06
6
1
__
_
__
_

Curs
2013
3-2014
0,08
0,97
0,94
0,9

Curs
C
2014-2015
2
0,06
0,96
0,92
0,88

Curs
2015-2016
0,06
0,95
0,95
0,9

En el Grau d
de Treball So
ocial les dade
es respecte alls resultats globals
g
de la titulació,
t
així
xí com les dell primer
curs, es man
ntenen estab
bles els darrers anys i nom
més presenteen petites varriacions poc ssignificativess.

Màster en
n TREBALL
L, RELACIO
ONS LABOR
RALS I REC
CURSOS HU
UMANS
Taula 6.2. Resultats globals
g
de la
l titulació
ó
Curs 20112-13

Taxa de reendiment
Taxa d’eficciència
Temps mittjà de gradua
ació

0,977
0,98
8
2,10
0

Curs
s
2013
3-14

1
0,95
2,54

Curs
C
2014-2015
2

0,98
1
2,13

Curs
2015-16

1
0,98
2,16

Vegi’s la valloració que apareix
a
en el seguiment d
de l’0bjectiu IAE/15/34,
I
a l’inici d’aqu
uest subaparttat 6.3.
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Màster en
n ATENCIÓ A LA DIVE
ERSITAT en
n una EDUC
CACIÓ INC
CLUSIVA
Taula 6.2. Resultats globals
g
de la
l titulació
ó
Curs 20
015-16

Taxa de reendiment
Taxa d’eficciència
Temps mittjà de gradua
ació

0
0,97
1
1

Al ser el priimer curs qu
ue es fa aque
est màster noo es tenen dades
d
que pe
ermetin veure
re l’evolució. Cal tenir en
n
compt que eel curs 2015--2016, a més dels 22 estu
udiants de no
ou accés, 9 esstudiants quee havien curssat el primerr
curs del Mààster en Educació en la diversitat
d
(cu
urs 2014-20115) van fer un
na adaptacióó al nou màsster cosa quee
va suposar que es van
n matricularr de pràctiqu
ues supervissades i del TFM i de ll’assignatura “Dificultatss
d’aprenentaatge”. En l’asssignatura de
d TFM els ttres estudian
nts que no es
e van preseentar són totts tres de la
a
promoció 2
2014-2015. Dels
D
de la promoció
p
20
015-2016 un
na estudiant va anul·larr la matrículla d’aquesta
a
assignaturaa. Per tant, va
an finalitzar 21
2 dels 22 esstudiants quee es van matrricular el currs 2015-2016.
Taula 6.3. Resultats globals
g
dell primer cu
urs
Curs 20
01516

Taxa d’abaandonament
Taxa de prresentats
Taxa d’èxitt
Taxa de reendiment

__
0,98
8
0,99
9
0,977

Es considerra que els resultats globalls del primerr curs són mo
olt positius, pel
p que ja s’h
ha comentat abans.
a

Màster Intteruniversiitari en PSIICOLOGIA
A GENERAL
L SANITÀR
RIA
D’acord am
mb les dades extretes
e
de l’’enquesta dee satisfacció realitzades
r
pels
p estudian
nts el primer semestre dee
2014, la sattisfacció gen
neral dels esttudiants ha estat desglo
ossada en 4 apartats meesurats en un
na escala dee
Likert en qu
ue 1 és gens satisfet
s
i 5 mo
olt satisfet:
1. L
La valoració global de le
es assignaturres del prog
grama: el 42
2,37% diuen estar molt satisfets, un
n
45,776% ha punttuat amb un 4 (força satiisfets) i un 111, 86% amb un
u 2 (poc sattisfet). Ningú
ú ha puntuatt
amb
b un 1.
2. L
La satisfacció
ó general amb l’acció del professorat i consultoria
a: el 54,24 deeclara estar molt
m satisfet,,
un 39,51% forçça satisfet, un
n 10,17% un
na mica insa
atisfets i nom
més 1 person
na ha consid
derat que no
o
estaava gens satisfet.
El nivell de satisfacció baixa
b
una micca durant el ssegon semesstre del 2014. Caldria enteendre què pa
assa el segon
n
semestre. E
En principi tenen
t
menyss assignaturees però les han
h de comp
paginar per pprimera vegada amb less
pràctiques. La valoració
ó global de le
es assignatu
ures el segon semestre en
n valors màxxims de 5 ba
aixa a un 28,,
57%. Però eel 71,43% ho valora amb un 4 (força ssatisfet). La satisfacció ge
eneral amb eel professora
at i l’acció dee
consultoria i supervisió
ó també expe
erimenta can
nvis. Un 42, 86% diu qu
ue molt satissfets, un 14,29% declara
a
sentir-se fo
orça satisfet però hi ha un 28,57%
% que es tro
oba poc satisfet i un 144,29% gens satisfet. Call
reflexionar sobre aquesstes dades to
ot i que no ssón molt sign
nificatives do
onat que l’en
nquesta la va
an contestarr
només 3 perrsones.
Ho hem com
mparat amb les dades de les enquesstes del sego
on semestre del
d 2015 en les que han participat 8
persones i q
que tornen a ser molt satiisfactòries
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1. La valoraació global de
d les assigna
atures del prrograma el seegon semestrre del 2015 h
ha estat: el 54,24 declara
a
estar mo
olt satisfet, un
u 39,51% força satisfeet, un 10,17% una mica
a insatisfets i només 1 persona ha
a
consideraat que no esttava gens satisfet. Un 17,8
85 amb un 3. Només un 3,57%
3
està en
n desacord i no hi ha cap
p
persona q
que hagi avalluat amb un 0 el program
ma.
2. La satisfaacció generall amb l’acció del professoorat i consulttoria: el 57,14
4% diu que eestà totalmen
nt d’acord en
n
sentir aq
questa satisfa
acció, un 17, 86% ho pun
ntua amb un
n 4 i un altre
e 17,86% ho fa amb un 3.
3 Només un
n
7,14% donen una pun
ntuació negattiva.
Taula 6.2. Resultats globals
g
de la
l titulació
ó
Curs 2 014-2015

Curs 201
15-16

Taxa de reendiment

0,96

0.96

Taxa d’eficciència

0,99

0,99

_

2

Temps mittjà de gradua
ació

Els resultatts globals dee la titulació
ó pel que ess pot compro
ovar a la taula 6.2. són
n molt bons.. La taxa dee
rendiment i d’eficiència
a s'aproxima
a al 100% i el temps miitjà de gradu
uació és l’espperat. De no
ou es podria
a
demanar aq
quí que les ta
aules reflectissin la diferèència- si n'hii ha- entre ells resultats d
dels estudiants que opten
n
per la preseencialitat delss que opten per
p seguir el màster en la
a modalitat en
n línia.
Taula 6.3. Resultats globals
g
dell primer cu
urs
Curs 2 014-2015

Curs 201
15-16

Taxa d’abaandonament
Taxa de prresentats
Taxa d’èxitt
Taxa de reendiment

0,96

0,95

1

0,96

0,96

0,92

No només eels resultats globals són positius sinóó que els peercentatges excel·lents i n
notables són
n molt alt. Ell
curs 2014-2
2015 la taxa d'excel·lents se situava aal 34,93 % i el curs 2015
5-16 encara ppuja una micca més. I elss
notables se situen en un
u 48,17% i un 47,31% rrespectivameent. No hi ha suspensoss. I això no és
é perquè ell
Màster sigu
ui fàcil sinó per l'organitza
ació i suport docent continuat que reb
ben els estud
diants.
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6.4. Els valors dels indiicadors d
d’inserció laboral són ade
equats per a les
s
característiques de
e la titulac
ció.
Relacionat aamb aquest subestàndar
s
d, el Pla de M
Millora de la
a FEP té estab
blert 1 objecttiu de millorra referit a la
a
FEP en geneeral:
Codi
Objectiu
u
Tancat
IAI/15/35
5

Codi

Revisar el
e qüestionarri d’inserció llaboral als graduats
g
i alss titulats de m
màster de
la FEP i sistematitzar
s
r-ne la seva aaplicació anu
ual, per així recollir
r
inform
mació útil
a l’hora d’ajustar
d
dete
erminats asp
pectes de la planificació docent

Objectiu

Respon
nsable

IAI/15/35
5 Revisar el qüestion
nari d’inse
erció labor
ral Deganat i
als gradu
uats i als titulats
t
de màster de la coordin
nació de
FEP i siistematitza
ar-ne la se
eva aplicac
ció graus
anual, pe
er així rec
collir inforrmació útill a
l’hora d’a
ajustar determinats a
aspectes de
e la
planifica
ació docent
Acció 1

no

P
Prioritat Estudis
E
Alta

Tots
T
els de la
FEP
F

Revisió del
d qüestio
onari sobrre inserció laboral titulats de q
qu la FEP ja disposa
a
(incloentt funcions i tasques qu
ue realitzen
n els gradu
uats que treeballen)
En el marcc del projecte ProspecTsaaso (Program
ma Intereg- Poctefa),
P
la F
FEP iniciarà el curs 2016
62017 un estudi
e
sobre la inserció llaboral a la població titu
ulada en graaus i diplomes de Treballl
Social, Edu
ucació Sociall, i Pedagogiia, per conèix
xer les caractterístiques dee la inserció professionall,
així com el
e grau de sattisfacció de laa formació rebuda.
r
Tamb
bé s’analitzar
arà la percepcció que tenen
n
els ocupad
dors i els usuaris
u
dels serveis on treballen aq
quests professsionals en relació a lees
competènccies que haurien de tenirr els graduatts. Així doncss, el curs 20115-2016 no s’ha
s
revisat el
e
qüestionarri sobre inserrció laboral d
de la FEP, essperant pode
er fer una rev
evisió més accurada el currs
2016-2017
7.
També du
urant el curs 2017-2018, i un cop va
alorada l’aplicació del qü
üestionari durant el currs
2016-2017
7 als tres gra
aus esmentaats, es vol esstendre la seva aplicacióó a la resta
a de graus i
màsters dee la FEP.
En el cas del
d Màster Interuniver
I
rsitari en Psicologia
P
General
G
San
nitària, que
e encara no té
indicadorss d’inserció la
aboral, cal coonsiderar un
n tema que re
equereix ser seguit de forma propera
a:
com és no
otori els psicòlegs generrals sanitariis acreditats per aquest màster no tenen dret a
accedir al sistema púb
blic de salut rreservat als psicòlegs esp
pecialistes en
n psicologia clínica (PIR
R)
per la qua
al cosa, de moment,
m
nom
més els centtres privats que tinguin
n registre san
nitari són un
n
objectiu d’inserció.
d
Qu
ueda per veeure si es po
odran orienttar i ubicar en altres àm
mbits que no
o
pertanyen a la xarxa de
e salut públicca.
Acció asso
olida en un 25
5% (concessiió projecte)

Acció 2

Aplicació
ó anual de
el qüestion
nari als tiitulats de la FEP un
n any des
sprés de la
a
graduaciió i repeticiió del mate
eix formula
ari al 3r i 5è
è any
Pendent de
d realitzar un
u cop elaboorat el qüestiionari. Es prreveu la sevaa aplicació durant
d
el currs
2016-2017
7.
Acció no assolida
a
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Resum an
nual dels resultats ob
btinguts
Acció 3
Pendent de realitzar un
n cop aplicatt el qüestiona
ari durant el curs 2016-20
017
Acció no assolida
a
Objectiu dee millora no
o assolit (es trroba iniciat en un 10%)

Relacionat aamb aquest subestàndarrd, el Pla de M
Millora de la
a FEP té esta
ablerts 2 objeectius de millora referitss
específicam
ment a graus i/o
i màsters en
e particularr. Són els segü
üents:
Codi

Titulaciió

Objec
ctiu

Tancatt

IAE/15/3
36

Educació
ó
Social
MTRLRH

Millora
ar el nivell d’’inserció labo
oral dels grad
duats en Edu
ucació social

no

Dispossar d’un proocediment específic
e
perr al màsterr de recollid
da
sistemàtica de dad
des sobre la
a situació la
aboral dels eestudiants del
d
màsterr temps desp
prés de finalittzar els estud
dis

no

IAI/15/37
7

Relacionat aamb aquest subestàndarrd, el Pla de Millora de la
l FEP té esttablert 1 objeectiu de milllora referit a
Educació So
ocial. És el seegüent:
Codi

Objectiu

Re
esponsable Prioritat

Millorar el nivelll d’insercció laborall dels
Coo
ordinació
IAI/15/36
6 graduats
s en Educac
ció social
del Grau

Mitjana

Estudi
Educació
Social

Realitzac
ció d’un esttudi sobre l’adequaciió de la for
rmació (rellació entre
e formació i
pràctica profession
nal)
Acció 1

En el marcc del projecte ProspecTsaaso (Program
ma Intereg- Poctefa),
P
la F
FEP iniciarà el curs 2016
62017 un estudi
e
sobre la inserció llaboral a la població titu
ulada en graaus i diplomes de Treballl
Social, Edu
ucació Social, i Pedagogiia, per conèix
xer les caractterístiques de la inserció professionall,
així com el
e grau de sattisfacció de lla formació rebuda.
r
Tamb
bé s’analitzaarà la percepcció que tenen
n
els ocupad
dors i els usuaris
u
dels serveis on treballen aq
quests professsionals en relació a lees
competènccies que haurrien de tenirr els graduatss.
L’acció esttà prevista pe
el curs 2017--2018, però comptem
c
pod
der iniciar-loo el curs 2016
6-2017.

Objectiu peendent d’asso
olir. Previsió
ó pel curs 20
017-2018.
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Relacionat aamb aquest subestàndarrd, el Pla de Millora de la
a FEP té establert 1 objeectiu de millo
ora referit all
Màster en T
Treball, Relaccions Labora
als i Recursoss Humans. És
É el següent::
Codi
IAI/15/37
7

Acció 1

Objectiu

Responsable

P
Prioritat Estudi
E

dinació
Disposar
r d’un proc
cediment e
específic pe
er al Coord
Alta
MTRLRH
M
er
màster de
d recollid
da sistemà
àtica de da
ades Màste
sobre la situació la
aboral dels estudiants
s del
màster temps després de finalitzar els
estudis
Disseny i implemen
ntació d’un
n instrumen
nt que perm
meti recollir
ir la inform
mació sobre
e
la inserciió laboral dels
d
estudia
ants del MT
TRLRH
La UdG no
o disposa d’u
un mecanism
me específic de seguimen
nt de la inserrció laboral dels
d titulats i,
i
per tant, només
n
es ten
nen les dadess d’inserció la
aboral d’AQU
U Catalunya i de la situacció laboral de
les promocions més re
ecents a travéés de les acciions realitzad
des des de cooordinació. Conscients
C
de
la importà
ància de disp
posar d’inform
mació detalllada sobre aq
questa qüestiió i amb el convencimen
c
nt
que aquesstes dades só
ón molt favorrables pel qu
ue fa al MTR
RLRH, duran
nt el curs aca
adèmic 2017
72018 s’esttà portant a terme unaa recollida de
d dades sistemàtica dee la inserció laboral dells
estudiantss des de la se
eva implantaació el curs 2010-2011.
2
Aquesta
A
recoollida de dad
des partirà de
l‘adaptació
ó del qüestionari elaborat
at per AQU.
El grau d’a
assoliment d’aquesta
d
accció va ser mo
olt baix duran
nt el curs 20
015-2016, ja que el procéés
de recollid
da de dadess requereix d
d’una inverssió de tempss molt impoortant i s’ha dilatat en el
e
temps. A més,
m es preve
eu que no seerà possible accedir
a
a totss els titulats perquè al lla
arg del temp
ps
s’han prod
duït canvis en les dadees de contactte que en alguns casos impossibilittaran la seva
localització si no estan
n presents en les xarxes so
ocials.
Acció asso
olida parcialment (25%)

Paral·lelam
ment a recollir dades sob
bre el percen
ntatge d’estu
udiants que eestan treballlant en feinees
relacionad
des amb el Màster
M
es prreveu recolliir també infformació sobbre quins só
ón els factorrs
relacionats amb el Mà
àster que elss han facilita
at aquesta in
nserció per ttal d’introdu
uir accions de
millora si fos
f el cas (no
ova acció).
Objectiu asssolit parciallment (25%).
Definició n
nova acció dee millora:
Recollida d
de dades com
mplementària
a sobre els faactors relacio
onats amb el programa dee formació que
q han pogu
ut
facilitar aqu
questa inserciió per introduir millores si escau.
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4. PLA
A DE MIL
LLORA
El resum deel seguiment realitzat en l’apartat
l
anteerior de totes i cadascun
na de les accioons de millora queda
reflectit en eel Pla de Milllora FEP en format excell (adjunt).

Informe de segu
uiment del curs 2015-2016 – Fa
Facultat d’Educa
ació i Psicologia
a

106/106

QUADRE RESUM PLA DE MILLORA
FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA

PLA DE MILLORA FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ ABRIL 2017 INFORME DE SEGUIMENT DE LA FEP, CURS 2015-2016

DATA: ABRIL 2017

IAE/15/03

0 Coordinador del grau

gen-00

0

IAE/15/04

0 Coordinador del grau

gen-00

0

IAE/15/05

0 Coordinador del grau

gen-00

0

IAE/15/06

0 Coordinador del grau

gen-00

0

IAE/15/10

0 Deganat i UdG

gen-00

0

IAE/15/14

0 Deganat i UdG

gen-00

0

Màster Interuniversiari en
Psicologia General Sanitària

Màster en Atenció a la
Diversitat en una Educació
Inclusiva

ACREDITACIÓ
Màster en Joventut i Societat
(MIJS)

Màster en Formació del
Professorat d'ESO, Batx, FP i EI

Màster en Treball, relacions
laborals i recursos humans

Psicologia

Treball Social

Pedagogia

Prioritat

MEP

Termini

Educació Social

Responsable

FEP

Objectiu

MEI

Codi

Titulacions implicades

Subestandard

0

Sí

0

Sí

0

Sí

0

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

0

SEGUIMENT

SGIC

Acreditació
subestàndard

Data de
seguiment

Tancada

0

17/02/2017

Sí

0

Desestimat No hi ha vinculació a cap procés

0

17/02/2017

Sí

0

Desestimat No hi ha vinculació a cap procés

0

17/02/2017

Sí

0

Desestimat No hi ha vinculació a cap procés

0

17/02/2017

Sí

0

Desestimat No hi ha vinculació a cap procés

0

17/02/2017

Sí

0

Desestimat No hi ha vinculació a cap procés

0

17/02/2017

Sí

0

Desestimat No hi ha vinculació a cap procés

0

17/02/2017

Sí

0

Desestimat No hi ha vinculació a cap procés

0

17/02/2017

Sí

0

Desestimat No hi ha vinculació a cap procés

0

17/02/2017

Sí

0

Desestimat No hi ha vinculació a cap procés

0

17/02/2017

Sí

0

Desestimat No hi ha vinculació a cap procés

0

17/02/2017

Sí

0

Desestimat No hi ha vinculació a cap procés

0

17/02/2017

Sí

0

Desestimat No hi ha vinculació a cap procés

0

17/02/2017

Sí

0

Desestimat No hi ha vinculació a cap procés

0

17/02/2017

Sí

0

Desestimat No hi ha vinculació a cap procés

0

17/02/2017

Sí

0

Desestimat No hi ha vinculació a cap procés

0

17/02/2017

Sí

0

Desestimat No hi ha vinculació a cap procés

0

17/02/2017

Sí

0

Desestimat No hi ha vinculació a cap procés

0

17/02/2017

Sí

0

Desestimat No hi ha vinculació a cap procés

favorable

17/02/2017

No

50

Fora termini No hi ha vinculació a cap procés

favorable

17/02/2017

No

25

En termini No hi ha vinculació a cap procés

0

17/02/2017

Sí

100

Finalitzat No hi ha vinculació a cap procés

0

0

No

0

0

0

No

0

favorable

17/02/2016

No

15

Valoració

Valoració

Procediment

Realització

0

IAE/15/20

0 UdG

gen-00

0

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

IAE/15/21

0 UdG

gen-00

0

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

IAE/15/25

0 Coordinació de grau

gen-00

0

IAE/15/29

0 Coordinació de grau

gen-00

0

IAE/15/30

0 Coordinació de grau

gen-00

0

IAE/15/31

0 Coordinació de grau

gen-00

0

IAE/15/34

0 Coordinació del màster

gen-00

0

IAE/15/35

0 Coordinació de grau

gen-00

0

Sí

IAE/15/36

0 Coordinació de grau

gen-00

0

Sí

IAE/15/37

0 Coordinació de grau

gen-00

0

Sí

IAE/15/38

0 Coordinació de grau

gen-00

0

Sí

IAE/15/39

0 Coordinador del grau

gen-00

0

Sí

IAI/15/01

Definir amb major claredat els aspectes específics de les
competències que es treballen a cada assignatura i, en
Coordinació dels graus en MEI i
particular, la correspondència entre competències, activitats MEP
formatives i d’avaluació dels mòduls i assignatures

Assegurar que els plans d’estudis dels graus de Mestre en
Educació Infantil i Primària incloguin
la competència digital docent definida pel “Projecte
interdepartamental de Competència Digital Docent”
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsav
w/277731/ca/govern-crea-projecte-interdepartamentalCoordinació dels graus en MEI, ME
IAI/15/02
competencia-digital-docent-definira-competencies-digitalstenir-docents-catalunya.do
Competència digital docent: “Conèixer, seleccionar i utilitzar
les tecnologies digitals de manera reflexiva i crítica, amb
l’objectiu de facilitar i millorar els processos d’ensenyament
i aprenentatge”.
IAI/15/30

Incrementar l’oferta d’assignatures impartides en anglès en Deganat i Servei de Llengües
els graus de la FEP
Modernes

OM 6.4.4. Visibilitzar el procediment del pràcticum i
IAE/15/07 augmentar els canals que ja existeixen pel que fa al vincle
entre el pràctium i el TFM

ISC/17/01

Incorporar el requeriment que els estudiants acreditin el
nivell B2 del MECR d'una tercera llengua per a l'obtenció
del/s títols de grau del centre

Millorar l’aprenentatge de competències acadèmiques que
IAI/15/03 permetin que tots els estudiants puguin assolir un millor
rendiment acadèmic

2n semestre 2016-2017

jul-17

0

Sí
Sí

Alta

Mitjana

gen-00

0
0
0
0
0
0
1.1. El perfil de competències de la
titulació és consistent amb els requisits
de la disciplina i amb el nivell formatiu
corresponent del MECES.

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Alta

Sí

Sí

0

Deganat /
Direcció,
Tots els estudis de grau que no
Gabinet de
tinguin incorporat el requisit de
Planificaci
la tercera llengua
ói
Avaluació

Coordinació del Grau
conjuntament amb els
responsables dels mòduls que
curs 2016-2017
inclouen el PAT, mòduls 5 i 11:
“L’aprenentatge de l’estudiant
universitari 1 i “L’aprenentatge de
l’estudiant universitari 2”

0

Sí

1.1. El perfil de competències de la
titulació és consistent amb els requisits
de la disciplina i amb el nivell formatiu
corresponent del MECES.

Curs 2017-18

Coordinador del màster

0

Sí

Sí

0
0

Sí

Mitjanaalta

2n semestre curs 2015-16

0

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

1.2 El pla d'estudis i l'estructra del
currículum són coherents amb el perfil
del competències i amb els objectius de
la titulació
1.2. El pla d’estudis i l’estructura del
currículum són coherents amb el perfil
de competències i amb els objectius de
la titulació.
1.2. El pla d’estudis i l’estructura del
currículum són coherents amb el perfil
de competències i amb els objectius de
la titulació.

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.

No hi ha vinculació a cap procés

NOU

Alta

En termini No hi ha vinculació a cap procés

ISC/15/01

Millorar la qualitat de la difusió

Coordinació del grau

Coordinació del grau

Coordinació del grau

Millorar la coordinació, desenvolupament i l’avaluació de les
activitats complementàries, especialment la de les
Coordinació del grau
vinculades a cada assignatura (activitats de dijous)

Millorar la coordinació del professorat pel que fa a la
ISC/17/02 distribució en el temps dels sistemes d’avaluació de les
assignatures obligatòries i optatives del màster
Millorar els processos de coordinació entre els membres de
la Comissió Paritària del MPGS així com millorar els
ISC/17/03
recursos de coordinació entre la Coordinació general del
Màster amb el professorat i estudiants

Coordinació de màster en
MFPSec
Coordinació de màster MADEI

Coordinació general del màster i
Coordinació de màster a la UdG

IAI/15/11

Millorar la difusió internacional de la FEP a través de la
pàgina web

Deganat i Servei de Llengües

IAI/15/12

Augmentar el nombre de professorat que disposa
d’informació completa en la seva pàgina personal UdG
(presentació, dades contacte, docència, línies recerca,
publicacions, etc.)

Deganat i Departaments

GPA i Servei Informàtic

IAI/15/13

IAI/15/14

Mitjana-alta

curs 2015-16

Disposar de tota la informació relativa a la vida de la
titulació amb accés obert i fàcil accés
[1] Incorporar el seguiment dels processos del SGIQ com
una dinàmica habitual en l’assegurament de la qualitat a
nivell de centre docent
[2] Estimular i promoure des de la Comissió de Qualitat de
la FEP de mecanismes de qualitat interns dins de cada
titulació, vinculats al SGIQ
[3] Difondre els processos del SIGQ i els seus resultats.

[1] Comissió de Qualitat de la
Universitat i Consell de Govern
de la Universitat.
[2] Comissió de Qualitat de la
FEP
[3] Comissió de Qualitat de la
FEP i Consells d’estudis

Sí

Sí

Sí

curs 2015-16

Alta

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Màster Interuniversiari en
Psicologia General Sanitària

Màster en Atenció a la
Diversitat en una Educació
Inclusiva

Màster en Joventut i Societat
(MIJS)

Acreditació
subestàndard

Data de
seguiment

Tancada

0

17/02/2017

No

50

0

0

No

0

favorable

17/02/2017

No

90

favorable

17/02/2017

No

75

favorable

17/02/2017

No

96

favorable

17/02/2017

No

35

favorable

17/02/2017

No

80

En termini P19 Anàlisis dels resultats acadèmics

favorable

17/02/2017

Sí

100

Finalitzat

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

favorable

17/02/2017

Sí

100

Finalitzat No hi ha vinculació a cap procés

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

0

0

No

0

NOU

Alta

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

0

0

No

0

NOU

Alta

0

0

No

0

NOU

Alta

amb condicions

17/02/2017

No

0

amb condicions

17/02/2017

No

25

Fora
termini

amb condicions

09/12/2016

Sí

100

Finalitzat

amb condicions

09/12/2016

No

50

En termini P29 Revisió del SGIQ

amb condicions

09/12/2016

No

50

Fora termini

amb condicions

09/12/2016

No

50

Fora termini P8 Gestió de l'orientació professional

Subestandard

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.

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

Sí

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

Sí

Mitjana

Sí

Sí

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

Sí

Valoració

Valoració

Procediment

Realització

Fora termini 0

NOU

0

En termini No hi ha vinculació a cap procés

Fora termini

P11 Mecanismes que regulen i informen sobre
normatives que afecten els estudiants

Realitzada No hi ha vinculació a cap procés

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

Coordinació dels graus MEP i
Reforçar la coordinació, docent per tal de disminuir
MEI (a i c) Caps d’àrea i
repeticions de contingut i consolidar la varietat d’estratègies
2n semestre curs 2015-16
professorat dels departaments (b)
metodològiques i d’avaluació

ISC/16/02 Millorar la coordinació del màster

Màster en Formació del
Professorat d'ESO, Batx, FP i EI

Sí

Incrementar la participació dels professorat en les reunions
de coordinació, sobretot amb la intenció d’evitar
IAI/15/06
Deganat
solapaments de contingut i millorar els sistemes d’avaluació
continuada

IAI/15/10

Màster en Treball, relacions
laborals i recursos humans

Consell del
MIJS

Deganat, coordinació dels graus i Ccurs 2016-2017

Millorar la coordinació del professorat pel que fa a
IAI/15/08 l’avaluació de l’estudiant quant al conjunt del procés
formatiu
Quant a coordinació docent, al Grau es constata que cal
millorar la planificació de les tasques d’avaluació que
IAI/15/09
l’alumnat realitza (subestàndard 1.4., pàg. 16)

Psicologia

Màster Interuniversitari en
Joventut i Societat (MIJS)

Incrementar el nivell d’assistència i participació dels
IAI/15/04 estudiants en els Consells d’Estudi i la coordinació entre els
delegats de curs i els representants al Consell d’Estudis

IAI/15/07

Treball Social

Sí

Gener-desembre 2017

Millorar l’acompanyament per part de la coordinació
d’estudis a l’elecció dels representants dels estudiants

Pedagogia

Acció 1: abril-juny 2016 i Acció 2:
Màster Interuniversitari en
Gener - juny 2016; Acció 3: Gener
Joventut i Societat (MIJS)
2017 - Gener 2018

Coordinad
or general
i
coordinad
ors
universitar
i del MIJS

ISC/16/03 Augmentar el nombre d'estudiants d'entrada

IAI/15/05

Prioritat

MEP

Termini

Educació Social

Responsable

FEP

Objectiu

MEI

Codi

Alta

curs 2016-2017

curs 2015-16

Alta

[a] setembre 2015- juliol 2016
[b] setembre 2015-juliol 2016

Alta

2n semestre 2016-2017

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

Sí

Alta

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

Sí

Sí

Sí

Alta

2n semestre 2016-2017

Sí

Alta

2n semestre 2017-2018

0

Alta

[a] juliol 2017 / seguiment
curs 2015-16 es passa a gener
de 2018
[b] cada semestre

Mitjana

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

set-16

MitjanaAlta

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

jul-05

Alta

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Alta

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

[1] 2015
[2] Curs 2015-16
[3] Curs 2016-17

IAI/15/15

Millorar les enquestes de docència per tal que l’opinió dels
estudiants esdevingui un instrument central en l’avaluació
de la qualitat de les titulacions de la Universitat

Comissió de Qualitat de la
Universitat

jul-05

Alta

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

IAI/15/16

Conèixer l’opinió dels titulats sobre la formació rebuda i el
seu pas per la Universitat

GPA

jul-05

Alta

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

0

Sí

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

2.1. La institució publica informació
veraç, completa i actualitzada sobre les
característiques de la titulació, el seu
desenvolupament operatiu i els resultats
assolits.
2.2. La institució garanteix un fàcil accés
a la informació rellevant de la titulació a
tots els grups d’interès, que inclou els
resultats del seguiment i, si escau, de
l’acreditació de la titulació.
2.3. La institució publica el SGIQ en què
s’emmarca la titulació.
3.2. El SGIQ implementat garanteix la
recollida d’informació i dels resultats
rellevants per a la gestió eficient de les
titulacions, en especial els resultats
d’aprenentatge i la satisfacció dels grups
d’interès.
3.2. El SGIQ implementat garanteix la
recollida d’informació i dels resultats
rellevants per a la gestió eficient de les
titulacions, en especial els resultats
d’aprenentatge i la satisfacció dels grups
d’interès.
3.2. El SGIQ implementat garanteix la
recollida d’informació i dels resultats
rellevants per a la gestió eficient de les
titulacions, en especial els resultats
d’aprenentatge i la satisfacció dels grups
d’interès.

Fora termini P2 Disseny, modificació i extinció de la titulació

P4 Seguiment dels resultats i millora de la
titulació  

En termini P5 Captació dels estudiants, admissió i matrícula

No hi ha vinculació a cap procés

P4 Seguiment dels resultats i millora de la
titulació  

P20 Administració i anàlisi de les enquestes de
docència

ISC/15/03 Qüestionari d'avaluació de les assignatures

acció 1: Durant el curs 2015-16 /
curs 2017-18 i acció 2: setembre
2016

Màster Interuniversitari en
Joventut i Societat (MIJS)

ISC/17/05

Millorar la presentació i anàlisi dels resultats de les
enquestes de satisfacció dels estudiants

Coordinació general i
responsables interns del Màster

2n semestre 2017-18

IAI/15/18

Afavorir la millora contínua de les titulacions i facilitar el
procés de seguiment, identificant el centre docent com a
principal responsable de l’elaboració dels informes de
seguiment de les titulacions que s’hi imparteixen

[a] Comissió de Qualitat UdG
[b] Comissió de Qualitat de
Centre docent (CQC)

[a] Curs 2014-15
[b] Curs 2015-16

IAE/15/18

Afavorir la mobilitat del professorat (realització d'estades)
amb finalitats docents o de recerca.

Deganat (Vicedeganat de
Pràcticum i Mobilitat) i
departaments

Desembre 2018

IAI/14/02 Vetllar perquè el professorat assignat al màster tingui un nomCoordinador del màster

Millorar les estratègies per obtenir més i millor informació
IAI/14/06 de l’opinió dels estudiants sobre el màster en les seves
diferents dimensions

Curs 2014-15

IAI/15/19

Garantir la presència d’experiència professional de qualitat
en la formació rebuda pels estudiants, tot impulsant noves
figures docents, per exemple la de professor col·laborador
(professor que comparteix la seva dedicació entre el lloc de
treball professional i la universitat)

Elaborar un informe que contingui propostes relacionades
directament amb un pla de suport a les activitats del
professorat.
Es tracta que es contemplin les dedicacions a recerca, a
IAI/15/20
projectes d’innovació, a gestió, i a docència segons
característiques dels grups i les assignatures.(en aquest
objectiu hi té la responsabilitat última l’equip de govern de
la universitat però la Facultat hi vol participar)

IAI/15/21

Millorar el percentatge d’estudiants que respon a les
enquestes de docència (objectiu condicionat al compliment
de l’objectiu 3.2.2) IAI/15/15

IAI/15/22

Disposar de més informació sobre el grau de satisfacció i
l’opinió en general dels estudiants en relació amb els
aspectes relacionats amb la docència de tots els graus i
màsters

[a] Deganat i Vicerectorat de
Personal Docent i Investigador
(UdG)
[b] Deganat i Vicerectorat de
Personal Docent i Investigador i
Dpt. Ensenyament
[c] Deganat i Vicerectorat de
Personal Docent i Investigador i
Depts. Implicats

[a] Coordinació dels graus
[b] Vicerectorat Planificació,
Innovació i Empresa
[c] Administració i secretaria
d’estudis de la FEP

Deganat i coordinació dels graus

ISC/17/04 Modificar el nombre de places de nou ingrés

IAI/14/08

Augmentar l’oferta de centres que seguin coherents amb el
projecte formatiu del màster, en la mesura que augmenti el
nombre de centres forma-dors i/o l’oferta de tutors
(objectiu directament relacionat amb l’objectiu 4.1.2.)

[a] curs 2015-16
[b] I [c]curs 2016-17

Deganat i coordinació dels graus,
departaments

Màster en Joventut i Societat
(MIJS)

Sí

Sí

Sí

Sí

des-16

curs 2016-2017

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

mitjana

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Alta

Sí

Mitjanaalta

Sí

Alta

Mitjanagen-17
alta

Curs 2014-15, consolidació cus
2016-2017

0

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Mitjanaalta

Sí

0

3.2. El SGIQ implementat garanteix la
recollida d’informació i dels resultats
rellevants per a la gestió eficient de les
titulacions, en especial els resultats
d’aprenentatge i la satisfacció dels grups
d’interès.
3.3. El SGIQ implementat facilita el
procés de seguiment i, si escau, el procés
de modificació de les titulacions, i
garanteix la millora contínua de la seva
qualitat a partir de l’anàlisi de dades
objectives.
4.1. El professorat reuneix els requisits
del nivell de qualificació acadèmica
exigits per les titulacions del centre i té
suficient i valorada experiència docent,
investigadora i, si escau, professional.
4.1. El professorat reuneix els requisits
del nivell de qualificació acadèmica
exigits per les titulacions del centre i té
suficient i valorada experiència docent,
investigadora i, si escau, professional.
4.1. El professorat reuneix els requisits
del nivell de qualificació acadèmica
exigits per les titulacions del centre i té
suficient i valorada experiència docent,
investigadora i, si escau, professional.
4.1. El professorat reuneix els requisits
del nivell de qualificació acadèmica
exigits per les titulacions del centre i té
suficient i valorada experiència docent,
investigadora i, si escau, professional.

Sí

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

Sí

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

Sí

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

Sí

0

Alta

Subestandard

3.2. El SGIQ implementat garanteix la
recollida d’informació i dels resultats
rellevants per a la gestió eficient de les
titulacions, en especial els resultats
d’aprenentatge i la satisfacció dels grups
d’interès.
3.2. El SGIQ implementat garanteix la
recollida d’informació i dels resultats
rellevants per a la gestió eficient de les
titulacions, en especial els resultats
d’aprenentatge i la satisfacció dels grups
d’interès.

Sí

Alta

Alta

Màster Interuniversiari en
Psicologia General Sanitària

Màster en Formació del
Professorat d'ESO, Batx, FP i EI

Sí

Màster en Atenció a la
Diversitat en una Educació
Inclusiva

Màster en Treball, relacions
laborals i recursos humans

Sí

Psicologia

Sí

Coordinad
or general
(UdG) i
responsabl
es de les
assignatur
es

Mitjana

gen-00 2n semestre de 2017-2018

Coordinació màster
Coordinació bloc pràctic

Sí

Mitjana Alta

Inici: abril-maig 2014
consolidació curs 2015-16

Coordinació màster
Coordinació especialitat
Coordinació bloc pràctic

Mitjana

Sí

Treball Social

jul-05

Sí

Pedagogia

Conèixer el nivell de satisfacció de diferents grups d’interès
l’opinió dels quals es rellevant per millorar la qualitat de les GPA
titulacions del centre

Prioritat

MEP

Termini

Educació Social

Responsable

FEP

IAI/15/17

Objectiu

MEI

Codi

Sí

4.2. El professorat del centre és suficient
i disposa de la dedicació adequada per
desenvolupar les seves funcions i
atendre els estudiants.
5.1. Els serveis d’orientació acadèmica
suporten adequadament el procés
d’aprenentatge i els d’orientació
professional faciliten la incorporació al
mercat laboral.

Acreditació
subestàndard

Data de
seguiment

Tancada

amb condicions

09/12/2016

0

Valoració

Procediment

Valoració

Realització

No

75

Fora termini

17/02/2017

No

85

En termini

0

0

No

0

NOU

amb condicions

09/12/2016

Sí

100

Finalitzat

0

17/02/2017

Sí

100

Finalitzat No hi ha vinculació a cap procés

favorable

17/02/2017

No

0

favorable

17/02/2017

Sí

100

Finalitzat

favorable

17/02/2017

No

70

En termini P3 Planificació i impartició de la docència

favorable

17/02/2017

Sí

100

Finalitzat No hi ha vinculació a cap procés

favorable

17/02/2017

No

45

En termini

P20 Administració i anàlisi de les enquestes de
docència

favorable

17/02/2017

no

60

En termini

P20 Administració i anàlisi de les enquestes de
docència

0

0

No

0

NOU

favorable

17/02/2017

No

75

P4 Seguiment dels resultats i millora de la
titulació  

P20 Administració i anàlisi de les enquestes de
docència

Mitjana - Alta

P4 Seguiment dels resultats i millora de la
titulació  

P3 Planificació i impartició de la docència

P20 Administració i anàlisi de les enquestes de
docència

Alta

En termini No hi ha vinculació a cap procés

IAI/14/09

Ampliar els sectors representats en la taula rodona sobre
orientació per a la carrera professional

IAI/15/23

En aquelles titulacions que no està creat com a tal (Grau en
Pedagogia , Grau en Treball Social i Màster en Treball),
estructurar i completar el Pla Acció Tutorial (PAT), tenint en Coordinació dels graus
compte les diferents accions de tutoria i orientació
acadèmica i professional que existeixen

IAI/15/24

Millorar la satisfacció dels estudiants en la coordinació i
estructura dels mòduls de CAPI

Coordinació del grau

IAI/15/25

Com a un subprojecte específic del PAT, dur a terme i
avaluar el pla de mentoria: Pla de Suport i Cohesió entre
iguals (Pla SiC)

Coordinació del Grau, delegats de
[a] setembre 2015- juliol 2016
curs i ARPP (Associació
d’Estudiants dels Estudis de Grau [b] setembre 2016-juliol 2017
en Psicologia)

IAI/15/26

Millorar l’orientació professional dels estudiants de la FEP

Deganat i coordinació de graus

IAI/15/27

Augmentar el nivell de llengua anglesa o d’una de les altres
terceres llengües (francès, italià, i alemany) dels estudiants
de grau de la FEP

IAI/15/28

Coordinació màster

Curs 2014-15

[a] Curs 2015-16
[b] Curs 2016-2017
A finals de curs: recull i anàlisi
dades enquestes

Sí

Alta

Sí

Alta

Sí

Mitjana

Sí

Sí

Alta

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

[a] Deganat (Vicedeganat
Pràcticum), Vicerectorat
corresponent, Servei de Llengües
Curs 2016-2017
UdG
[b] Professorat dels graus i
coordinació dels graus

Alta

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Optimitzar qualitativament i quantitativament l’ús del
laboratori amb fins docents

Deganat i coordinació del Grau i
Curs 2016-2017
del Màster I Dpt. de Psicologia

Alta

ISC/17/06

Promoure entre el professorat l’organització i preparació el
material docent dels professors en format publicable

Dra. Marta Sadurní i Dr. Manuel
Armayones. Coordinació general i 2n semestre 2017-18
responsables interns UdG-UOC

IAI/15/29

Incrementar el nombre de places de pràcticum en els sectors
Vicedeganat de Pràcticum i
o àmbits identificats i millorar la relació, la col·laboració i les
coordinació dels graus
sinèrgies amb el món professional a través del pràcticum

curs 2016-2017

IAI/14/10

Revisar i discutir el plantejament d’avaluació de les
assignatures de la titulació, en una reunió de professorat i
en una de les assemblees d’estudiants.

Curs 2014-15

IAI/14/11

Incrementar al participació del professorat a les reunions de
Coordinació màster
coordinació i/o professorat

IAI/15/31

Millorar la coordinació en l’avaluació dels estudiants en el
Pràcticum

IAI/15/32

IAI/15/33

0

Mitjana

Alta

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Mitjana

Sí

Curs 2016-17

Millorar l’avaluació d’algunes competències específiques del Coordinació del Grau i equip de
grau a través del Pràcticum
tutors de pràcticum

Curs 2015-2016

mitjana

Coordinació del MTRLRH i el
Millorar la qualitat dels TFM i de la seva avaluació i suport a
professorat del màster que hi
la figura del tutor de TFM
vulgui participar

Dels mesos de novembre a
febrer, coincidint amb el
desplegament de l’assignatura
de projectes d’innovació,
dirigida a oferir pautes per
l’elaboració del TFM, es
programaran diverses sessions
de seguiment del TFM

Màster Interuniversiari en
Psicologia General Sanitària

Sí

Sí

Sí

Alta

2n semestre 2017-18

Mitjana

0

0

Coordinació del màster

2n semestre 2017-18

Alta

0

0

gen-00

curs 2015-2016

Màster Interuniversitari en
Joventut i Societat (MIJS)

0

Alta

Coordinad
ors del
MIJS

5.1. Els serveis d’orientació acadèmica
suporten adequadament el procés
d’aprenentatge i els d’orientació
professional faciliten la incorporació al
mercat laboral.
5.2. Els recursos materials disponibles
són adequats al nombre d’estudiants i a
les característiques de la titulació.
6.1. Les activitats de formació són
coherents amb els resultats
d’aprenentatge pretesos, que
corresponen al nivell del MECES
adequat per a la titulació.
6.2. El sistema d’avaluació permet una
certificació fiable dels resultats
d’aprenentatge pretesos i és públic.
6.2. El sistema d’avaluació permet una
certificació fiable dels resultats
d’aprenentatge pretesos i és públic.
6.2. El sistema d’avaluació permet una
certificació fiable dels resultats
d’aprenentatge pretesos i és públic.
6.2. El sistema d’avaluació permet una
certificació fiable dels resultats
d’aprenentatge pretesos i és públic.
6.2. El sistema d’avaluació permet una
certificació fiable dels resultats
d’aprenentatge pretesos i és públic.

Coordinació del màster i
vicedeganat de Pàcticum i
Mobilitat

maig-juny de 2015: elaboració
Augmentar el nombre d’estudiants que finalitzen els estudis Coordinació del MTRLRH amb el calendari de treball i enviament
en el període establert
suport del Consell del Màster
als estudiants amb instruccions
sobre el seu desplegament

ISC/15/04 Presentació TFM

Sí

0

Sí

MitjanaAlta

Recollir els indicadors de satisfacció amb el sistema
d’avaluació del TFM i les pràctiques externes I i II

Màster en Atenció a la
Diversitat en una Educació
Inclusiva

Sí

2n semestre 2013-14

Coordinació dels graus,
coordinació de pràcticum

Màster en Joventut i Societat
(MIJS)

Sí

Sí

Coordinació màster

Recordar al professorat que en les guies de l'assignatura que
Coordinació de Grau en Educació
IAE/15/28 s'elaboren a principis de curs s'incorporin les accions de
Social
reevaluació

IAI/15/34

Sí

Mitjana

Promoure la possibilitat de fer pràctiques a l’estranger
ISC/17/07 mitjançant els programes següents: ERASMUS+ for
traineeship i Acords bilaterals
ISC/17/08

01/12/2016

Subestandard

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

Sí

Alta

gen-17

Màster en Formació del
Professorat d'ESO, Batx, FP i EI

Màster en Treball, relacions
laborals i recursos humans

Psicologia

Treball Social

Pedagogia

Prioritat

MEP

Termini

Educació Social

Responsable

FEP

Objectiu

MEI

Codi

Sí

Sí

Sí

6.2. El sistema d’avaluació permet una
certificació fiable dels resultats
d’aprenentatge pretesos i és públic.
6.2. El sistema d’avaluació permet una
certificació fiable dels resultats
d’aprenentatge pretesos i és públic.
6.2. El sistema d’avaluació permet una
certificació fiable dels resultats
d’aprenentatge pretesos.
6.3. Els valors dels indicadors
acadèmics són adequats per a les
característiques de la titulació.

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

Acreditació
subestàndard

Data de
seguiment

Tancada

favorable

17/02/2017

No

75

favorable

17/02/2017

No

40

En termini P6 Atenció i tutorització dels estudiants

favorable

17/02/2017

Sí

100

Finalitzat P8 Gestió de l'orientació professional

favorable

17/02/2017

No

75

En termini P6 Atenció i tutorització dels estudiants

favorable

17/02/2017

No

75

En termini P8 Gestió de l'orientació professional

favorable

17/02/2017

Sí

100

Finalitzat No hi ha vinculació a cap procés

favorable

17/02/2017

No

20

En termini No hi ha vinculació a cap procés

0

0

No

0

0

17/02/2017

Sí

100

favorable

17/02/2017

No

50

Fora termini No hi ha vinculació a cap procés

favorable

17/02/2017

No

85

Fora termini P21 Avaluació de la inserció

favorable

17/02/2017

Sí

100

Finalitzat No hi ha vinculació a cap procés

favorable

17/02/2017

Sí

100

Finalitzat No hi ha vinculació a cap procés

favorable

17/02/2017

No

75

En termini No hi ha vinculació a cap procés

0

0

No

0

NOU

Mitjana

0

0

No

0

NOU

Alta

0

17/02/2017

Sí

90

Finalitzat No hi ha vinculació a cap procés

favorable

17/02/2017

Sí

0

Desestimada No hi ha vinculació a cap procés

0

17/02/2017

Sí

100

Valoració

Valoració

Procediment

Realització

Fora termini No hi ha vinculació a cap procés

NOU

Mitjana

Finalitzat P8 Gestió de l'orientació professional

Finalitzat 0

IAI/14/12

Mantenir col·laboració periòdica amb els Serveis Territorials
del Departament d’Ensenyament a Girona pel que fa al
Coordinació màster
subministrament dades d’inserció laboral dels titulats i
Coordinació especialitat
ampliar-la a la valoració, per part centres de secundària,
dels titulats que treballen a comarques gironines

2n semestre 2013-14

IAI/15/35

Revisar el qüestionari d’inserció laboral als graduats i als
titulats de màster de la FEP i sistematitzar-ne la seva
aplicació anual, per així recollir informació útil a l’hora
d’ajustar determinats aspectes de la planificació docent

Curs 2015-16

Deganat i coordinació de graus

IAI/15/36

Millorar el nivell d’inserció laboral dels graduats en
Educació social

IAI/15/37

Durant febrer-març 2016 es
Disposar d’un procediment específic per al màster de
debatrà en un consell de màster
recollida sistemàtica de dades sobre la situació laborals dels
quin procediment podria ser
Coordinació del MTRLRH amb el
estudiants del màster temps després de finalitzar els estudis,
més factible i es començarà a
suport del Consell de Màster
per així disposar d’informació útil a l’hora d’ajustar
aplicar als estudiants que faci
determinats aspectes de la planificació docent
com a mínim mig any que hagin
finalitzat el màster

ISC/15/02 Seguiment dels exestudiants

Coordinació del grau

feb-16

Curs 2017-18

Màster Interuniversitari en
Joventut i Societat (MIJS)

Mitjana

Mitjana

Coordinad
or general
(UdG)

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Màster Interuniversiari en
Psicologia General Sanitària

Màster en Atenció a la
Diversitat en una Educació
Inclusiva

Màster en Joventut i Societat
(MIJS)

Subestandard

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

Sí

Mitjana

Alta

Màster en Formació del
Professorat d'ESO, Batx, FP i EI

Màster en Treball, relacions
laborals i recursos humans

Psicologia

Treball Social

Pedagogia

Prioritat

MEP

Termini

Educació Social

Responsable

FEP

Objectiu

MEI

Codi

Sí

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

Sí

Sí

Sí

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

Acreditació
subestàndard

Data de
seguiment

Tancada

Valoració

Valoració

favorable

17/02/2017

No

Pendent

Pendent Fora termini P21 Avaluació de la inserció

favorable

17/02/2017

No

10

favorable

17/02/2017

No

0

En termini P21 Avaluació de la inserció

favorable

17/02/2017

No

25

En termini P21 Avaluació de la inserció

0

17/02/2017

No

30

Realització

Procediment

Fora termini No hi ha vinculació a cap procés

Fora termini 0

Estàndard
Subestàndard
Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic i identificació de
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini de finalització
Titulacions implicades
Implica modificació de la
memòria
Procedeix d'un altre objectiu de
millora?

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats.
Millorar la coordinació del màster

P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació  
Alta
Coordinació de màster en MFPSec
2n semestre 2016-2017
Màster en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (MFPSec)

Sí

No
No

ACCIONS
Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Recuperació de la figura del coordinador de pràctiques

Sí

Coordinació de màster en MFPSec
Sí/no

Acció 2

Implantació de la figura de coordinador de les assignatures comunes del bloc genèric, perquè hi ha un coordinador per a
cada especialitat, però no per a les assignatures comunes.

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Coordinació de màster en MFPSec
Sí/no

Sí

MADEI

MIJS

MFPSec

MTSRL

GTS

GPSIC

GPED

GES

GMEP

ISC/16/02

OBJECTIU DE MILLORA

GMEI

Nomenclatura: IAI - Autoinforme d'acreditació , IAE - Informe d'acreditació extern, ISC - Informe de seguiment del centre

FEP

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

Estàndard

MIJS

MFPSec

MTSRL

GTS

GPSIC

GPED

GES

ISC/16/03

GMEP

valoració de
l'acreditació

GMEI

OBJECTIU DE MILLORA

FEP

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGI PLA DE MILLORA
Nomenclatura: IAI - Autoinforme d'acreditació , IAE - Informe d'acreditació extern, ISC - Informe de seguiment del centre
PLA DE MILLORA

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
1.3. Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat per a la titulació i el seu nombre és coherent amb el nombre
de places ofertes.

Subestàndard
Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic i identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini de finalització
Titulacions implicades

Augmentar el nombre d'estudiants d'entrada

P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació  
Consell del MIJS
Gener-desembre 2017
Màster Interuniversitari en Joventut i Societat (MIJS)

Implica modificació de la memòria

Sí

No
No

Procedeix d'un altre objectiu de millora?

ACCIONS
Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Repensar l'oferta del MIJS i detectar canvis que puguin incidir en un agument de la matrícula

Consell del MIJS
increment de la matrícula
Aconseguir una matrícula superior a 20 estudiants d'entrada en la nova edició 2018/19

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable
Valoració global
Tancada

No

Deriva a un nou objectiu de millora?

No

Consell del MIJS
Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Sí

Diagnòstic i identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini de finalització
Titulacions implicades

Incorporar el requeriment que els estudiants acreditin el nivell B2 del MECR d'una tercera llengua per a l'obtenció del/s
títols de grau del centre
Acord del consell de govern 3/2016 de 12 de maig que aprova la normativa i el requeriment de llengua
P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació  
Alta
Deganat / Direcció, Gabinet de Planificació i Avaluació
2n semestre 2016-2017
Tots els estudis de grau que no tinguin incorporat el requisit de la tercera llengua

Implica modificació de la memòria

No

Objectiu

Sí

Sí

Sí

Sí

Procedeix d'un altre objectiu de millora?

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

ACCIONS
Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació
Acció 2
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació
Acció 3
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Incorporació del requisit de la tercera llengua
Deganat / Direcció i Coordinadors d'estudis
Requisit de la tercera llengua
Sí/no
Modificació dels itineraris dels plans d'estudis implicats i comunicació dels canvis realitzats al Servei de Gestió
Académica i Estudiants i a les Secretaries Acadèmiques dels centres docents implicats
GPA
Itineraris modificats i comunicació als serveis implicats
Sí/no
Activitats d'informació sobre el requisit d’acreditació del nivell de tercera llengua per obtenir el títol als estudiants de
nou accés a l’estudi de grau a partir del curs 2017/2018
Deganat / Direcció i Coordinadors d'estudis
Inclusió d'aquesta informació en totes les activitats de difusió dels estudis de grau
Sí/no

MIJS

GTS

Sí

Codi inicial

MFPSec

GPSIC

Sí

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
1.2. El pla d’estudis i l’estructura del currículum són coherents amb el perfil de competències i amb els objectius de la
titulació.

MTSRL

GPED

Subestàndard

GES

Estàndard

ISC/17/01

GMEP

valoració de
l'acreditació

GMEI

OBJECTIU DE MILLORA

Nomenclatura: IAI - Autoinforme d'acreditació , IAE - Informe d'acreditació extern, ISC - Informe de seguiment del centre

FEP

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

Estàndard
Subestàndard
Codi inicial

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats.

Objectiu

Millorar la coordinació del professorat pel que fa a la distribució en el temps dels sistemes d’avaluació de
les assignatures obligatòries i optatives del màster

Diagnòstic i identificació de
causes

Quant al Màster en Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva, aquest màster compta amb un Consell d’Estudis
format per representants de les diferents àrees de coneixement que fan docència al màster, representants d’estudiants i
presidit per la coordinadora dels estudis. Durant el curs 2015-2016 aquest Consell es va reunir el 14/12/2015,i el
12/05/2016 i el 12/07/2016. A més, es van fer dues reunions amb el professorat del màster (19/10/2015 i 06/05/2016) en
les quals es van debatre temes com el sistema d’avaluació de les assignatures, l’organització de les pràctiques
supervisades del màster i la Guia de Pràctiques supervisades per informar als estudiants, l’organització del treball de fi de
màster i la Guia del TFM. Els acords d’aquestes reunions se sotmeten a l’aprovació del Consell d’estudis. A la reunió final
de professorat es fa una valoració general del funcionament de la titulació. Aquests dos mecanismes han permès que el
professorat es coordinés de forma acceptable. Per millorar aquesta dimensió relacionada amb els mecanismes de
coordinació es crea l’objectiu de millora ISC/17/02. (informe de seguiment FLletres 2015-16)

Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini de finalització
Titulacions implicades
Implica modificació de la
memòria
Procedeix d'un altre objectiu de
millora?

P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació  
Alta
Coordinació de màster MADEI
2n semestre 2016-2017
Màster

Sí

No
No

ACCIONS
Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Inici del curs acadèmic la primera setmana d’octubre

Sí

coordinació del màster
Sí/no

Acció 2

Elaboració d’un document de recull de les activitats d’avaluació i d’un calendari de lliurament de les assignacions de les
diferents assignatures

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Coordinació del màster
Sí/no

Sí

MPGS

MADEI

MIJS

MFPSec

MTSRL

GTS

GPSIC

GPED

GES

GMEP

ISC/17/02

OBJECTIU DE MILLORA

GMEI

Nomenclatura: IAI - Autoinforme d'acreditació , IAE - Informe d'acreditació extern, ISC - Informe de seguiment del centre

FEP

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

Estàndard
Subestàndard
Codi inicial
Objectiu

Diagnòstic i identificació de
causes

MIPGS

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats.
Millorar els processos de coordinació entre els membres de la Comissió Paritària del MPGS així com
millorar els recursos de coordinació entre la Coordinació general del Màster amb el professorat i
estudiants

El procediment de coordinació dels membres del Consell de Govern o Comissió Paritària ha anat millorant entre el curs
2014-2015 i el 2015-2016 però encara estem en fase de valoració i progressió per tal de trobar la fórmula més adient. La
distància geogràfica entre les dues universitats ha estat un punt que hem tingut en compte. El curs 2014-2015 les
reunions s'intentaven fer de manera presencial, donant una alternança a les diferents seus universitàries. Trobar dates
que permetessin la mobilitat de la meitat dels membres no era fàcil i els processos de cancel·lació i nova data de reunió
no ens van deixar un sentiment de plena satisfacció....S'han creat grups de treball docent virtuals sobretot pel que fa al
TFM. Aquest model es vol importar a les Pràctiques Externes i a la resta d'assignatures. Cal dir que el 2015-2016 es va
iniciar aquesta modalitat que s'ha consolidat en el curs 2016-2017. I es proposa com a objectiu de millora ISC/17/03 per al
curs 2017-2018. (informe de seguiment de la FL 2015-2016 pàg 34)
P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació  
Alta
Coordinació general del màster i Coordinació de màster a la UdG
2n semestre 2017-2018
Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària

Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini de finalització
Titulacions implicades
Implica modificació de la
No
memòria
Procedeix d'un altre objectiu de No
millora?

Sí

ACCIONS
Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

MADEI

MIJS

MFPSec

MTSRL

GTS

GPSIC

GPED

GES

GMEP

ISC/17/03

OBJECTIU DE MILLORA

GMEI

Nomenclatura: IAI - Autoinforme d'acreditació , IAE - Informe d'acreditació extern, ISC - Informe de seguiment del centre

FEP

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

Reforç sessions treballs presencials asincròniques entre memebres de la Comissió Paritària del Màster

Sí

Coordinació del màster
Sí/no

Acció 2

Increment de les sessions presencials i virtuals entre la Coordinació General i el professorat del Màster i entre la Coordinació
General i els estudiants

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Coordinació del màster
Sí/no

Sí

Estàndard
Subestàndard
Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic i identificació de
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini de finalització
Titulacions implicades
Implica modificació de la
memòria
Procedeix d'un altre objectiu de
millora?

MIPGS

MADEI

MIJS

MFPSec

MTSRL

GTS

GPSIC

GPED

GES

GMEP

ISC/17/04

OBJECTIU DE MILLORA

GMEI

Nomenclatura: IAI - Autoinforme d'acreditació , IAE - Informe d'acreditació extern, ISC - Informe de seguiment del centre

FEP

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu
4.2. El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per desenvolupar les seves funcions i atendre
els estudiants.
Modificar el nombre de places de nou ingrés

P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació  
Alta
2n semestre de 2017-2018
Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària

Sí

No
No

ACCIONS
Acció 1

Signatura conveni UdG-UOC que inclogui la modificació d'oferta de places d enou ingrés i la seva distribució entre modalitat
presencial i virtual

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Sí/no

Sí

Subestàndard
Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic i identificació de
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini de finalització
Titulacions implicades
Implica modificació de la
memòria
Procedeix d'un altre objectiu de
millora?

MIPGS

Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació
3.2. El SGIQ implementat garanteix la recollida d’informació i dels resultats rellevants per a la gestió eficient de les
titulacions, en especial els resultats d’aprenentatge i la satisfacció dels grups d’interès.
Millorar la presentació i anàlisi dels resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants

Baix nivell de participació en les enquestes de docència
P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació  
Mitjana - Alta
Coordinació general i responsables interns del Màster
2n semestre 2017-18
Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària

Sí

No
No

ACCIONS
Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

MADEI

MIJS

MFPSec

MTSRL

GTS

GPSIC

GPED

GES

GMEP

GMEI

ISC/17/05

OBJECTIU DE MILLORA
Estàndard

Nomenclatura: IAI - Autoinforme d'acreditació , IAE - Informe d'acreditació extern, ISC - Informe de seguiment del centre

FEP

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

Diferenciació de les respostes a els enquestes segons la modalitat presencial i virtual

Sí

Coordinació general i responsables interns del Màster
Sí/no

Acció 2

Presentació dels resultats amb taules que permetin veure la comparació entre assignatures i la seva evolució de les mateixes

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Coordinació general i responsables interns del Màster
Sí/no

Sí

Estàndard
Subestàndard
Codi inicial

Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge
5.2. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a les característiques de la titulació.

Objectiu

Promoure entre el professorat l’organització i preparació el material docent dels professors en format
publicable

Diagnòstic i identificació de
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini de finalització
Titulacions implicades
Implica modificació de la
memòria
Procedeix d'un altre objectiu de
millora?

P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació  
Mitjana
Dra. Marta Sadurní i Dr. Manuel Armayones. Coordinació general i responsables interns UdG-UOC
2n semestre 2017-18
Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària
No
No

Realització de reunions amb el professorat per tal d’explicar els diferents recursos de publicació de materials docents que la UOC posa a l’abast del Màster

Dra. Marta Sadurní i Dr. Manuel Armayones. Coordinació general i responsables interns UdG-UOC
Sí/no

MIPGS
Sí

ACCIONS
Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

MADEI

MIJS

MFPSec

MTSRL

GTS

GPSIC

GPED

GES

GMEP

ISC/17/06

OBJECTIU DE MILLORA

GMEI

Nomenclatura: IAI - Autoinforme d'acreditació , IAE - Informe d'acreditació extern, ISC - Informe de seguiment del centre

FEP

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

Sí

Estàndard
Subestàndard
Codi inicial

Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
6.2. El sistema d’avaluació permet una certificació fiable dels resultats d’aprenentatge pretesos i és públic.

Objectiu

Promoure la possibilitat de fer pràctiques a l’estranger mitjançant els programes següents: ERASMUS+ for
traineeship i Acords bilaterals

Diagnòstic i identificació de
causes

El dia 24 de maig de 2016 es va fer una reunió entre la coordinació dels estudis i els estudiants per valorar globalment
aquest primer any del màster. Els comentaris que es van fer suggereixen que alguns aspectes caldria millorar-los de cares
a pròxims cursos i altres els han resultat satisfactoris. Aquesta informació està recollida a l’Informe d’avaluació del Màster
en Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva. Curs 2015-16, que té el vistiplau del Consell d’estudis del màster (21
de novembre de 2016): En el darrer punt s'especifica que "Plantegen que s’enriquiria la proposta formativa del Màster si
existís l’oferta d’algunes places per poder fer les pràctiques a l’estranger." (informe de seguiment curs 2015-16 pàgina 92)

Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini de finalització
Titulacions implicades
Implica modificació de la
memòria
Procedeix d'un altre objectiu de
millora?

P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació  
Mitjana
Coordinació del màster i vicedeganat de Pàcticum i Mobilitat
2n semestre 2017-18
Màster en Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva

Sí

No
No

ACCIONS
Acció 1

Cerca de centres de pràctiques a l’estranger que siguin adients a les característiques formatives del Màster per part del
Vicedeganat de Pràcticum i Mobilitat, la coordinació de Màster i/o els estudiants. Els programes que cobreixen aquesta
mobilitat són dos: l’ERASMUS+ for traineeship i acords bilaterals. Curs 2018-2019: oferta de 2 places

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Coordinació del màster i vicedeganat de Pàcticum i Mobilitat

Acció 2

Informació als estudiants sobre ambdós programes de mobilitat (l’ERASMUS+ for traineeship i acords bilaterals) i de les
places que s’ofereixen a l’inici de cada curs.

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Màster en Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva

Sí

Sí/no
Sí

MIPGS

MADEI

MIJS

MFPSec

MTSRL

GTS

GPSIC

GPED

GES

GMEP

ISC/17/07

OBJECTIU DE MILLORA

GMEI

Nomenclatura: IAI - Autoinforme d'acreditació , IAE - Informe d'acreditació extern, ISC - Informe de seguiment del centre

FEP

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

Estàndard
Subestàndard
Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic i identificació de
causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini de finalització
Titulacions implicades
Implica modificació de la
memòria
Procedeix d'un altre objectiu de
millora?

MIPGS

MADEI

MIJS

MFPSec

MTSRL

GTS

GPSIC

GPED

GES

GMEP

ISC/17/08

OBJECTIU DE MILLORA

GMEI

Nomenclatura: IAI - Autoinforme d'acreditació , IAE - Informe d'acreditació extern, ISC - Informe de seguiment del centre

FEP

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
6.2. El sistema d’avaluació permet una certificació fiable dels resultats d’aprenentatge pretesos i és públic.

Recollir els indicadors de satisfacció amb el sistema d’avaluació del TFM i les pràctiques externes I i II

caldria tenir en compte que no tenim enquestes de la satisfacció dels estudiants en relació amb l'avaluació del TFM ni de
les pràctiques I i II. Proposem que les enquestes de satisfacció incloguin aquestes dos matèries.
P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació  
Alta
Coordinació del màster
2n semestre 2017-18
Màster en Psicologia General Sanitària

Sí

No
No

ACCIONS
Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Incorporació el sistema d’avaluació com a indicador de satisfacció en les enquestes dels estudiants

Coordinació del màster
Sí/no

Sí

Estàndard

MIJS

MFPSec

MTSRL

GTS

GPSIC

GPED

GES

ISC/15/01

GMEP

valoració de
l'acreditació

FEP

OBJECTIU DE MILLORA

GMEI

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGI PLA DE MILLORA
Nomenclatura: IAI - Autoinforme d'acreditació , IAE - Informe d'acreditació extern, ISC - Informe de seguiment del centre
PLA DE MILLORA

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
1.3. Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat per a la titulació i el seu nombre és coherent amb el nombre
de places ofertes.

Subestàndard
Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic i identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini de finalització
Titulacions implicades

Millorar la qualitat de la difusió

Objectius de Millora que deriven de la memòria del curs 2014-2015 del Màter interuniversitari de Joventut i Societat
P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació  
Coordinador general i coordinadors universitari del MIJS
Acció 1: abril-juny 2016 i Acció 2: Gener - juny 2016; Acció 3: Gener 2017 - Gener 2018
Màster Interuniversitari en Joventut i Societat (MIJS)

Implica modificació de la memòria

Sí

No
No

Procedeix d'un altre objectiu de millora?

ACCIONS
Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació
Acció 2
Responsable
Indicador

Assegurar les presentacions del MIJS en les sis universitats

Llindar d'acceptació

Haver realitzat el contacte i la difusió del MIJS en un mínim de 10 institucions d'àmbit Europeu i 10 d'àmbit iberoamericà

Acció 3

Repensar la difusió de les MIJS a través d'institucions i xarxes nacionals i internacionals

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Coordinadors del MIJS
Aconseguir alguns acords i pactes amb institucions universitàries internacionals.
almeny establir 2 acords de gran abast

Sí

Coordinadors del MIJS
Haver realitzat el contacte i la difusió del MIJS en cada una de les sis universitats
Presentació en totes les universitats
Sí

Millorar la difusió del MIJs a través d'institucions i xarxes nacionals i internacionals

Coordinadors del MIJS

Sí

Seguiment
SEGUIMENT 1

ISC/15/01

Data
Acció 1
Responsable

17/02/2017

Explicació del seguiment

Assegurar les presentacions del MIJS en les sis universitats
Coordinadors del MIJS
Només s’aconsegueix presentar de manera satisfactòria en tres universitats de les sis. Cal tenir present que la diversitat
de procedències dels estudiants interessats en aquesta titulació dificulta arribar a ells.

Indicador
Llindar d'acceptació

Haver realitzat el contacte i la difusió del MIJS en cada una de les sis universitats
Presentació en totes les universitats

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sí

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sí

Resultat obtingut de l'indicador
Valoració

50

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 2

Millorar la difusió del MIJs a través d'institucions i xarxes nacionals i internacionals

Responsable

Coordinadors del MIJS
El contacte s’ha realitzat satisfactòriament però no s’ha arribat a establir vies de col·laboració o convenis que en
formalitzin la relació. Es planteja una nova acció de millora (acció 3)

Explicació del seguiment

Haver realitzat el contacte i la difusió del MIJS en un mínim de 10 institucions d'àmbit Europeu i 10 d'àmbit iberoamericà

Indicador
Llindar d'acceptació

0

Resultat obtingut de l'indicador
Valoració

50

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable
Valoració global
Tancada

Coordinador general i coordinadors universitari del MIJS
50 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
No

Deriva a un nou objectiu de millora?

No

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Estàndard
Subestàndard
Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic i identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini de finalització
Titulacions implicades
Implica modificació de la memòria

MIJS

MFPSec

MTSRL

GTS

GPSIC

GPED

GES

GMEP

ISC/15/02

GMEI

OBJECTIU DE MILLORA

Nomenclatura: IAI - Autoinforme d'acreditació , IAE - Informe d'acreditació extern, ISC - Informe de seguiment del centre

valoració de
l'acreditació

FEP

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la titulació.
Seguiment dels exestudiants

Objectius de Millora que deriven de la memòria del curs 2014-2015 del Màter interuniversitari de Joventut i Societat
P21 Avaluació de la inserció
Coordinador general (UdG)
feb-16
Màster Interuniversitari en Joventut i Societat (MIJS)
No
No

Sí

Acció 1

Establir un protocol de seguiment dels exestudiants de manera que sistemàticament permeti un seguiment dels seus estudis i
inserció

Sí

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

coordinador general (UdG)
Respostes en el seguiment dels estudiants
Aconseguir un 80% de les respostes en el seguiment dels estudiants

Procedeix d'un altre objectiu de millora?

ACCIONS

Seguiment
SEGUIMENT 1

ISC/15/02

Data

17/02/2017
Establir un protocol de seguiment dels exestudiants de manera que sistemàticament permeti un seguiment dels seus
estudis i inserció
coordinador general (UdG)
L'accés a determinades dades ha dificultat aquesta tasca. Queda pendent establir i implantar un programa de seguiment
que permeti aquesta tasca de manera mecànic i sistemàtica
Respostes en el seguiment dels estudiants
Aconseguir un 80% de les respostes en el seguiment dels estudiants
L'índex no és suficient i es manté pel curs 2017/18

Acció 1
Responsable
Explicació del seguiment
Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de l'indicador
Valoració

30

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable
Valoració global
Tancada

Coordinador general (UdG)
30 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
No

Deriva a un nou objectiu de millora?

No

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sí

Estàndard

MIJS

MFPSec

MTSRL

GTS

GPSIC

GPED

GES

ISC/15/03

GMEP

valoració de
l'acreditació

GMEI

OBJECTIU DE MILLORA

Nomenclatura: IAI - Autoinforme d'acreditació , IAE - Informe d'acreditació extern, ISC - Informe de seguiment del centre

FEP

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació
3.2. El SGIQ implementat garanteix la recollida d’informació i dels resultats rellevants per a la gestió eficient de les
titulacions, en especial els resultats d’aprenentatge i la satisfacció dels grups d’interès.

Subestàndard
Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic i identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini de finalització
Titulacions implicades
Implica modificació de la memòria

Qüestionari d'avaluació de les assignatures

Objectius de Millora que deriven de la memòria del curs 2014-2015 del Màter interuniversitari de Joventut i Societat
P20 Administració i anàlisi de les enquestes de docència

Procedeix d'un altre objectiu de millora?

Coordinador general (UdG) i responsables de les assignatures
acció 1: Durant el curs 2015-16 / curs 2017-18 i acció 2: setembre 2016
Màster Interuniversitari en Joventut i Societat (MIJS)
No
No

Sí

Disposar d’un qüestionari fàcil i directament relacionat amb cada una de les assignatures que s’hagi de respondre al finalitzar cada
matèria

Sí

ACCIONS
Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació
Acció 2
Responsable

Responsable de l'assignatura
Satisfacció de la formació rebuda
Alt índex de resposta
Sí

Recollir un qüestionari en paper a l’acabar la presentació del TFM

Coordinador general

Indicador

Disposar d’un qüestionari general d’avaluació del MIJS per part de tots els estudiants que acaben el màster i administrar-lo

Llindar d'acceptació

Qüestionari disponible

Seguiment
SEGUIMENT 1

ISC/15/03

Data

17/02/2017
Disposar d’un qüestionari fàcil i directament relacionat amb cada una de les assignatures que s’hagi de respondre al
finalitzar cada matèria
Responsable de l'assignatura
El qüestionari s’ha creat i implantat. Cada assignatura disposa en el mateix programa moodle aquest instrument que es pot
contestar de manera anòmia i permet una anàlisi quantitativa i qualitativa de la docència (programa, metodologia,
activitats, treball, sistema d’avaluació, professorat, satisfacció global, etc.)
El problema és que, malgrat tot, el nombre de respostes que òptim és baix. Pel curs 2017/18 es busca aconseguir un mínim
del 50% de resposta dels qüestionari
Satisfacció de la formació rebuda
Alt índex de resposta
índex de resposta baix

Acció 1
Responsable

Explicació del seguiment

Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de l'indicador
Valoració

75

0

0

0

0

0

0

0

0

Sí

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sí

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 2

Recollir un qüestionari en paper a l’acabar la presentació del TFM

Responsable
Explicació del seguiment
Indicador

Coordinador general
Es dissenya i proporciona el qüestionari, perquè el deixin a consergeria. Se’n recull un 80% .
Qüestionari disponible
Disposar d’un qüestionari general d’avaluació del MIJS per part de tots els estudiants que acaben el màster i administrar-lo

Llindar d'acceptació

0

Resultat obtingut de l'indicador
Valoració

100 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable
Valoració global
Tancada

85
No

Deriva a un nou objectiu de millora?

No

Coordinador general (UdG) i responsables de les assignatures
Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Estàndard
Subestàndard
Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic i identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini de finalització
Titulacions implicades
Implica modificació de la memòria

MIJS

MFPSec

MTSRL

GTS

GPSIC

GPED

GES

ISC/15/04

GMEP

valoració de
l'acreditació

GMEI

OBJECTIU DE MILLORA

Nomenclatura: IAI - Autoinforme d'acreditació , IAE - Informe d'acreditació extern, ISC - Informe de seguiment del centre

FEP

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació.
Presentació TFM

Objectius de Millora que deriven de la memòria del curs 2014-2015 del Màter interuniversitari de Joventut i Societat
P19 Anàlisis dels resultats acadèmics

Procedeix d'un altre objectiu de millora?

Coordinadors del MIJS
curs 2015-2016
Màster Interuniversitari en Joventut i Societat (MIJS)
No
No

Sí

Augmentar el nombre d’estudiants que assoleixen el TFM en la primera matrícula

Sí

ACCIONS
Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Coordinadors del MIJS
Percentatge d'estudiants matriculats a TFM que el presenta
Més d’un 75% dels estudiants matriculats a TFM presenten el TFM curs 2015-16

Seguiment
SEGUIMENT 1

ISC/15/04

Data
Acció 1
Responsable

17/02/2017
Augmentar el nombre d’estudiants que assoleixen el TFM en la primera matrícula
Coordinadors del MIJS
Objectiu assolit. En aquest curs s’aconsegueix que més del 80% dels estudiants matriculats a aquesta assignatura el
presenti.
Percentatge d'estudiants matriculats a TFM que el presenta
Més d’un 75% dels estudiants matriculats a TFM presenten el TFM curs 2015-16
80%

Explicació del seguiment
Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de l'indicador
Valoració

100 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable
Valoració global
Tancada

Coordinadors del MIJS
100 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
Sí Objectiu assolit

Deriva a un nou objectiu de millora?

No

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sí

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA

PLA DE MILLORA

favorable

Codi inicial

Constitució de grup de treball que promogui discussió i reflexió per tal de: [1]· Reordenar les competències de MEI i de
MEP (numeració igual en competències iguals) i afegir una o dues de MEI a MEP i a la inversa [2]· Revisar el llistat de
components/resultats d’aprenentatge que ja es va acordar el 2011-12 i aplicar-lo a la modificació i al disseny de les
assignatures

Sí

Sí

Sí

Sí

Identificació de causes

Les competències que recullen els dissenys de les assignatures dels graus són massa genèriques (complexes i globals) i el
professorat no identifica quan hi està contribuint o quan les està avaluant

Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini
Titulacions implicades

No hi ha vinculació a cap procés
Mitjana-alta
Coordinació dels graus en MEI i MEP
2n semestre curs 2015-16
MEI i MEP

Implica modificació de la memòria

No

Procedeix d'un altre objectiu de
millora?
Tractat per un IAE

No

ACCIONS
Acció 1
Responsable

Coordinació dels graus en MEI i MEP
[1] Document, consensuat amb el professorat dels graus, que inclou la revisió de l’ordre i la subdivisió de les competències
en resultats o components de l’aprenentatge [2] Revisió del disseny de les assignatures que calgui

Indicador

[1] Document elaborat i presentat al professorat dels graus [2] Inclusió de canvis, quan calgui, en el disseny de les
assignatures implicades

Llindar d'acceptació
Acció 2
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/15/01

Data

17/02/2017
Constitució de grup de treball que promogui discussió i reflexió per tal de: [1]· Reordenar les competències de MEI i de
MEP (numeració igual en competències iguals) i afegir una o dues de MEI a MEP i a la inversa [2]· Revisar el llistat de
components/resultats d’aprenentatge que ja es va acordar el 2011-12 i aplicar-lo a la modificació i al disseny de les
assignatures
Coordinació dels graus en MEI i MEP
Aquesta acció es va portar als Consells d’Estudis dels graus de MEI i MEP durant el curs 2015-2016 per discutir la
metodologia per assolir l’objectiu. Des de la coordinació dels graus es va encarregar a cada àrea d’estudis una anàlisi dels
continguts, metodologies docents i d’avaluació dels mòduls als quals imparteixen docència. Aquesta part de l’acció està
pràcticament tancada. La fase següent és la posada en comú per millorar aquests aspectes en els plans d’estudis per així
finalment poder clarificar com i en quins mòduls s’aborden les competències dels graus.

Acció 1
Responsable

Explicació del seguiment

Indicador

[1] Document, consensuat amb el professorat dels graus, que inclou la revisió de l’ordre i la subdivisió de les competències
en resultats o components de l’aprenentatge [2] Revisió del disseny de les assignatures que calgui

Llindar d'acceptació

[1] Document elaborat i presentat al professorat dels graus [2] Inclusió de canvis, quan calgui, en el disseny de les
assignatures implicades

Resultat obtingut de
l'indicador
Valoració

50

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable

Coordinació dels graus en MEI i MEP

Valoració global

50

Tancada

No

Deriva a una nova acció de
millora?

No

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

MIJS

Sí

El disseny de les assignatures dels graus recullen totes les competències que han de desenvolupar els futurs mestres però
no queda prou clar com hi contribueixen les activitats formatives i d’avaluació de cada assignatura.

MFPSec

Sí

Diagnòstic

MTSRL

No

Definir amb major claredat els aspectes específics de les competències que es treballen a cada assignatura i, en
particular, la correspondència entre competències, activitats formatives i d’avaluació dels mòduls i assignatures

GTS

Sí

Objectiu

GPSIC

Sí

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
1.1. El perfil de competències de la titulació és consistent amb els requisits de la disciplina i amb el nivell formatiu
corresponent del MECES.
OM 1.1.1

GPED

GMEP

favorable

Subestàndard

GMEI

Estàndard

GES

IAI/15/01

valoració de
l'acreditació

FEP

OBJECTIU DE
MILLORA

Nomenclatura: IAI - Autoinforme d'acreditació , IAE - Informe d'acreditació extern, ISC - Informe de seguiment del centre

Estàndard

favorable

Subestàndard

favorable

Codi inicial

Objectiu

Identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini
Estudis implicats

En els graus de MEI i MEP, les competències actuals asseguren un coneixement mínim de les tecnologies des d’un vessant
didàctic. L’administració exigirà el desenvolupament de la competència digital dels futurs mestres per poder exercir
adequa-dament la professió, reconeixent-se l’acreditació d’aquesta competència per entrar a formar part del cos de
mestres (subestàndard 1.1/1.2., pàg. 12)
El desenvolupament de la competència digital docent no queda suficientment garantida amb l’actual pla d’estudis
No hi ha vinculació a cap procés
Alta
Coordinació dels graus en MEI, MEP i coordinació TIC
jul-17
MEI i MEP

Implica modificació

No

Diagnòstic

Procedeix d'una altra actuació de No
millora?
Tractat per un IAE
No

Llindar d'acceptació

[a] Incorporació de la competència digital docent a la llista de competències del pla docent, anàlisi dels descriptors
d’aquesta competència i establiment de la relació entre competència i les diferents assignatures
Coordinació dels graus en MEI, MEP i coordinació TIC
[1] Inclusió de “Competència digital docent” al llistat de competències a desenvolupar en el pla d’estudis dels graus en
MEI i MEP
[1] Presentació si escau de la sol·licitud de modificació a AQU el juliol de 2016

Acció 2

[b] Inclusió en diferents assignatures d’activitats formatives que desenvolupin aquesta competència

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Coordinació dels graus en MEI, MEP i coordinació TIC
[b] Inclusió en diferents assignatures d’activitats formatives que desenvolupin aquesta competència
[1] Presentació si escau de la sol·licitud de modificació a AQU el juliol de 2016

Acció 1
Responsable
Indicador

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/15/02

Data

17/02/2017

Acció 1

[a] Incorporació de la competència digital docent a la llista de competències del pla docent, anàlisi dels descriptors
d’aquesta competència i establiment de la relació entre competència i les diferents assignatures

Responsable

Coordinació dels graus en MEI, MEP i coordinació TIC
Aquesta acció s’està treballant en paral·lel amb l’objectiu de millora IAI/15/01 en tant que la concreció de la integració del
desenvolupament de la competència digital en el pla docent dels graus de MEI i MEP es farà durant el treball de
clarificació de l’abordatge de les competències del grau. Durant el curs 2015-2016 els coordinadors del grau s’han reunit
amb la coordinació de la menció TIC per recollir la informació que hauria de formar part de l’acció IAI/15/02. Així mateix la
coordinació de TIC està treballant durant aquest curs amb professorat de les àrees dels Departaments de Didàctiques
E
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[1] Inclusió de “Competència digital docent” al llistat de competències a desenvolupar en el pla d’estudis dels graus en
MEI i MEP

Explicació del seguiment

Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de
l'indicador
Valoració

[1] Presentació si escau de la sol·licitud de modificació a AQU el juliol de 2016

25

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 2

[b] Inclusió en diferents assignatures d’activitats formatives que desenvolupin aquesta competència

Responsable

Coordinació dels graus en MEI, MEP i coordinació TIC

Explicació del seguiment
Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de
l'indicador
Valoració

[b] Inclusió en diferents assignatures d’activitats formatives que desenvolupin aquesta competència
[1] Presentació si escau de la sol·licitud de modificació a AQU el juliol de 2016

0

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable

Coordinació dels graus en MEI, MEP i coordinació TIC

Valoració global

25

Tancada?

No

Deriva a una nova acció
de millora?

No

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

MIJS

Sí

MFPSec

Sí

ACCIONS

MTSRL

Sí

GTS

Sí

GPSIC

Sí

Assegurar que els plans d’estudis dels graus de Mestre en Educació Infantil i Primària incloguin
la competència digital docent definida pel “Projecte interdepartamental de Competència Digital Docent”
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/277731/ca/govern-crea-projecte-interdepartamentalcompetencia-digital-docent-definira-competencies-digitals-tenir-docents-catalunya.do
Competència digital docent: “Conèixer, seleccionar i utilitzar les tecnologies digitals de manera reflexiva i crítica, amb
l’objectiu de facilitar i millorar els processos d’ensenyament i aprenentatge”.

GPED

Sí

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
1.1. El perfil de competències de la titulació és consistent amb els requisits de la disciplina i amb el nivell formatiu
corresponent del MECES.
OM 1.1.2

GES

GMEP

IAI/15/02

valoració de
l'acreditació

GMEI

OBJECTIU DE
MILLORA

FEP

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

Estàndard

favorable

Subestàndard

favorable

Codi inicial
Objectiu

S’observa una tendència que els estudiants que han fet el seu itinerari formatiu anterior via batxillerat i PAAU obtenen, en
conjunt, millor rendiment que els estudiants procedents d’itineraris de cicles formatius, que sembla que tenen més
dificultats en algunes competències transversals de tipus acadèmic (subestàndard 1.3., pàg. 14)

Identificació de causes

Variabilitat formativa prèvia

Procés del SGIQ vinculat
Prioritat

Termini
Estudis implicats

No hi ha vinculació a cap procés
Alta
Coordinació del Grau conjuntament amb els responsables dels mòduls que inclouen el PAT, mòduls 5 i 11: “L’aprenentatge
de l’estudiant universitari 1 i “L’aprenentatge de l’estudiant universitari 2”
curs 2016-2017
Educació Social

Implica modificació

No

Procedeix d'una altra
actuació de millora?
Tractat per un IAE
Codi IAE

No
Sí
IAE/15/01

Recomanació

Establecer algún tipo de asignatura (tipo 0 o niveladora) que permita "equilibrar" la base de conocimientos de los
estudiantes. Algunas de estas acciones ya se contemplan en el Autoinforme de CAI, aunque se sugiere a los responsables
del título que, por la circunstancias que puedan concurrir en la composición de los grupos, estén atentos a las necesidades
formativas de los alumnos, evitando que aquellos que provienen de una titulación previa –por ejemplo de los Ciclos
Formativos– aborden contenidos que ya han tratado en sus materias.

S'ha desestimat

Si

Sí

Sí

Perquè pensem que no és idoni plantejar una assignatura anivelladora. Som conscients de la problemàtica i per això ja
hem introduït una acció en el pla de millora que vetllarà per millorar aquesta situació. De fet el curs 2015/16 ja s'han
introduit algunes modificacions en les activitats del mòdul l'aprenentatge de l'estudiant universitari 1, i pel proper curs
2016/2017 es treballarà per establir modificacions més rellevants.
Nova acció?

ACCIONS
Dins del pla d’acció tutorial del Grau, concretament en el mòdul “l’aprenentatge de l’estudiant universitari 1”,
realització d’una acció específica per identificar els estudiants que tinguin més dificultats en les competències de tipus
acadèmic (comprensió i expressió escrita, gestió de la informació, organització de les tasques) i una altra acció per
donar suport a la millora d’aquestes competències a primer curs.

Acció 1

Sí

Coordinació del Grau conjuntament amb els responsables dels mòduls que inclouen el PAT, mòduls 5 i 11: “L’aprenentatge
de l’estudiant universitari 1 i “L’aprenentatge de l’estudiant universitari 2”
[1] Qualificacions de les assignatures dels estudiants procedents de PAAU i de cicles formatiu
[2] Taxa de graduació

Responsable
Indicador

[1] Les diferències de rendiment a les assignatures entre els grups d’estudiants procedents de diferents itineraris
disminueixen, cada curs, al voltant d’un 5%
[2] Les diferències entre les taxes de graduació d’ estudiants procedents dels diferents itineraris formatius anteriors al grau
disminueixen cada curs, al voltant d’un 5%

Llindar d'acceptació

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/15/03

Data

17/02/2016

Acció 1

Dins del pla d’acció tutorial del Grau, concretament en el mòdul “l’aprenentatge de l’estudiant universitari 1”, realització
d’una acció específica per identificar els estudiants que tinguin més dificultats en les competències de tipus acadèmic
(comprensió i expressió escrita, gestió de la informació, organització de les tasques) i una altra acció per donar suport a la
millora d’aquestes competències a primer curs.
Coordinació del Grau conjuntament amb els responsables dels mòduls que inclouen el PAT, mòduls 5 i 11: “L’aprenentatge
de l’estudiant universitari 1 i “L’aprenentatge de l’estudiant universitari 2”
A finals del curs 2015-2016 es van introduir algunes modificacions en el disseny del mòdul de l’aprenentatge de l’estudiant
universitari 1 per aplicar el curs 2016-2017. A final del proper curs es podrà veure si l’objectiu s’ha assolit.
Execució parcial de l’acció en un 15%

Responsable

Explicació del seguiment

[1] Qualificacions de les assignatures dels estudiants procedents de PAAU i de cicles formatiu
[2] Taxa de graduació
[1] Les diferències de rendiment a les assignatures entre els grups d’estudiants procedents de diferents itineraris
disminueixen, cada curs, al voltant d’un 5%
[2] Les diferències entre les taxes de graduació d’ estudiants procedents dels diferents itineraris formatius anteriors al grau
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Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de
l'indicador
Valoració

15

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Coordinació del Grau conjuntament amb els responsables dels mòduls que inclouen el PAT, mòduls 5 i 11: “L’aprenentatge
de l’estudiant universitari 1 i “L’aprenentatge de l’estudiant universitari 2”

Responsable
Valoració global

15

Tancada?

No

Deriva a una nova acció
de millora?

No

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Sí

MIJS

MFPSec

MTSRL

GTS

GPSIC

GPED

GES

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
1.3. Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat per a la titulació i el seu nombre és coherent amb el nombre
de places ofertes.
0M 1.3.1
Millorar l’aprenentatge de competències acadèmiques que permetin que tots els estudiants puguin assolir un millor
rendiment acadèmic

Diagnòstic

Responsable

GMEP

IAI/15/03

valoració de
l'acreditació

GMEI

OBJECTIU DE
MILLORA

FEP

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

Diagnòstic

Moderada participació en general dels representants dels estudiants en el Consell d’Estudi del que formen part i falta de
coordinació entre els delegats de curs i els representants al Consell d’Estudis (subestàndard 1.4., pàg. 15 i 16)

Identificació de causes

Els òrgans de govern i altres àmbits formals de participació haurien de ser transparents, accessibles i menys
burocratitzats per fomentar la implicació dels estudiants

Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini
Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una altra
actuació de millora?
Tractat per un IAE
Codi IAE

No hi ha vinculació a cap procés
Mitjana-alta
Deganat, coordinació dels graus i Consell d'Estudiants
curs 2016-2017
Tots, excepte el grau de Pedagogia que aquesta actuació es desenvolupa en el marc del 1.4.2 (IAI/15/06)
No
No

Sí

Sí

Sí

Sí
IAE/15/16

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

15%
Sí

15%
Sí

100%
Sí

Sí

Sí

Incrementar la presencia e implicación de otros grupos de interés –especialmente de los estudiantes– en los mecanismos
de elaboración, desarrollo y seguimiento de las acciones de mejora, o de cualquier iniciativa que contribuya a una mayor
corresponsabilización de todos los colectivos en la mejora de la formación que se asocia a los diferentes títulos que se
imparten en la Facultad.

Recomanació
S'ha desestimat

Si
Perquè la recomanació no afegeix res de nou a les accions plantejades en la Pla de Millora de la FEP. A més, en el cas dels
estudis de Grau en Educació Social, el proper curs 2016/17 s'implementarà un projecte de mentoria que pot contribuir a
millorar aquesta acció.

Nova acció?

ACCIONS
Acció 1

Acció d’informació a primer i segon curs per tal de donar a conèixer en profunditat la participació a la universitat

Responsable
Indicador

Indiqueu un responsable
[1] Disseny acció informativa a 1r i 2n curs

Llindar d'acceptació

[1] Disseny acció elaborat i aplicat

Acció 2

b] Potenciació que la franja horària setmanal sense classes s’empri per activitats de participació entre estudiants

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Indiqueu un responsable
[2] Actes de les reunions entre coordinació de graus i delegats i representants dels estudiants
[2] Mínim de dues reunions anuals, una per semestre

Acció 3

[c] Realització de reunions específiques entre els coordinadors de cada grau amb els representants/delegats de cada
curs del grau, amb finalitats informatives i de valoració del funcionament del curs

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Indiqueu un responsable
[3] Augment de la participació dels estudiants en els Consells d’Estudis
[3] en un termini de tres cursos (2019-2020), augment del 10%

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/15/04
17/02/2017

Data
Acció 1
Responsable

Acció d’informació a primer i segon curs per tal de donar a conèixer en profunditat la participació a la universitat
Indiqueu un responsable
Grau en Educació Social
Durant el curs 2015-2016 s’ha dissenyat un projecte de suport entre iguals que té com a un dels objectius aquesta acció,
però aquest projecte s’ha iniciat el setembre del 2016, per tant a finals del curs 2016-2017 podrem veure la incidència
que ha tingut.
Execució parcial de l’acció en un 15%
Graus en MEI i MEP
S’ha continuat fent una sessió informativa a primer curs, i així mateix s’ha implementat la figura d’un delegat del deganat
per a la participació dels estudiants, que també s’ha reunit amb tots els delegats. Així mateix la coordinació dels graus em
MEI i MEP ha fet reunions de principi de curs amb tots els grups de cada curs. Durant el curs 2015-2016 s’ha dissenyat un
projecte de suport entre iguals que té com a un dels objectius aquesta acció, però aquest projecte s’ha iniciat el setembre
del 2016, per tant a finals del curs 2016-2017 podrem veure la incidència que ha tingut.
Execució parcial de l’acció en un 15%

Explicació del seguiment

Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de
l'indicador
Valoració

[1] Disseny acció informativa a 1r i 2n curs
[1] Disseny acció elaborat i aplicat
Grau en Psicologia
Durant el curs 2015-2016 es va posar en marxa de manera pilot el Pla de Mentoria entre iguals, Pla SiC (Suport i Cohesió),
0

Acció 2
Responsable

b] Potenciació que la franja horària setmanal sense classes s’empri per activitats de participació entre estudiants
Indiqueu un responsable
Grau en Educació Social
S ’ha reservat una franja horària setmanal sense classes, en la que s’han realitzat activitats de participació entre els
estudiants. Els indicadors previstos pel Grau d’Educació Social s’han assolit. S’han realitzat 3 reunions de delegats amb
coordinació d’estudis amb una assistència del 75% dels convocats.
Execució total de l’acció
Graus en MEI i MEP
S ’ha reservat una franja horària setmanal sense classes, en la que s’han realitzat activitats de participació entre els
estudiants. Els indicadors previstos s’han assolit. S’han realitzat 3 reunions de delegats amb coordinació d’estudis amb
una assistència del 75% dels convocats.
S’han realitzat reunions de les coordinacions d’estudis amb els delegats, se n’han fet dues amb tots els graus, i una amb
cada curs del Grau en Mestre en Educació Infantil (excepte 4t).
Execució total de l’acció
Grau en Psicologia
S ’ha reservat una franja horària setmanal sense classes, en la que s’han realitzat activitats de participació entre els
estudiants. Els indicadors previstos pel Grau de Psicologia s’han assolit. S’han realitzat 3 reunions amb els delegats de
cada curs i els representants de l’ARPP i el CEPPIE amb coordinació d’estudis amb una assistència del 90% dels convocats.
Execució total de l’acció

Explicació del seguiment

Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de
l'indicador
Valoració

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

[2] Actes de les reunions entre coordinació de graus i delegats i representants dels estudiants
[2] Mínim de dues reunions anuals, una per semestre
La franja horària setmanal sense classes ja està establerta i consolidada. Tanmateix, l’alt nombre de professorat associat
del Grau obliga a buscar altres espais de reunió fora d’aquesta franja per a afavorir la seva participació.
100

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 3

[3] Augment de la participació dels estudiants en els Consells d’Estudis

Responsable

Indiqueu un responsable

Explicació del seguiment

Grau en Educació Social i Graus en MEI i MEP
La participació al Consell d’Estudis dels estudiants ronda el 60% de mitjana d’assistència dels estudiants convocats,
percentatge que representa clarament el 10% d’augment que s’havia establert com a llindar d’acceptació.
Execució total de l’acció
Grau en Psicologia
La participació al Consell d’Estudis dels estudiants ronda el 90-95% de mitjana d’assistència dels estudiants convocats
(són 6 representants: 1 delegat de 1r curs, 2 delegats de 2n, 2 delegats de 3r i 1 delegat de 4t). Aquest indicador es donat
per assolit donat que l’assistència dels estudiants ha estat gairebé del 100% en totes les convocatòries.
Execució total l’acció
Grau en Treball Social
Els estudiants de Treball Social membres del Consell d’Estudis i delegats, estan representats formalment per persones
diferents. Amb la qual cosa cada curs té 2 delegats i 2 membres del Consell d’estudis. Per tal d’afavorir la participació dels
estudiants, tots els representants estudiantils, independentment de si figuren com a delegats o representants del Consell
són convidats a assistir a les reunions del Consell, de manera que s’afavoreix que es puguin recollir les perspectives dels
estudiants amb totes les seves diversitats. En el darrer Consell d’Estudis van participar el 50% dels estudiants convocats,
percentatge que representa clarament el 10% d’augment que s’havia establert com a objectiu.
Execució total de l’acció

Indicador

[3] Augment de la participació dels estudiants en els Consells d’Estudis

Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de
l'indicador
Valoració

15%
Sí

100

En el cas del MTRLRH, els delegats de primer i segon curs són els representants dels estudiants en el Consell de Màster i,
per tant no és necessari introduir mecanismes per facilitar la coordinació entre els delegats de curs i els representants en
Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable

Deganat, coordinació dels graus i Consell d'Estudiants

Valoració global

90

Tancada?
Deriva a una nova acció
de millora?

No
No

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

100% 100%
Sí

Sí

100% 100%

100% 100%
Sí

100%

Sí

Sí

Sí

100% 100% 100%

MIJS

Sí

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats.
OM 1.4.1
Incrementar el nivell d’assistència i participació dels estudiants en els Consells d’Estudi i la coordinació entre els
delegats de curs i els representants al Consell d’Estudis

MFPSec

MTSRL

Sí

GPED

Sí

GES

GTS

favorable

Objectiu

GPSIC

favorable

GMEP

IAI/15/04

valoració de
l'acreditació

Estàndard
Subestàndard
Codi inicial

GMEI

OBJECTIU DE
MILLORA

FEP

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

En els estudis de Pedagogia els delegats formen part del Consell d’Estudis i cal que coneguin bé les funcions que
desenvolu-paran i que tinguin recursos per a desenvolupar-les.
(subestàndard 1.4., pàg. 15)

Diagnòstic
Identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini
Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una altra
actuació de millora?
Tractat per un IAE

Manca de mecanismes d’acompanyament i consolidació de l’elecció dels delegats de curs
P11 Mecanismes que regulen i informen sobre normatives que afecten els estudiants
Mitjana
Coordinació del grau
curs 2015-16
Grau en Pedagogia
No
No

Sí

No

Sí

ACCIONS
[a] Estudi conjunt (coordinació i estudiants) de les funcions i ens on participen els representants d’estudiants i del
procediment d’elecció de delegats
Coordinació del grau
Resum de les reunions entre la coordinació del Grau i els estudiants, i de les reunions entre la coordinació i els delegats i
altres representants d’estudiants

Acció 1
Responsable
Indicador

Sí

[1] Mínim de una reunió anual amb cada curs (mes de setembre) i de dues reunions cada semestre amb els delegats i
representants d’estudiants

Llindar d'acceptació

[b] Treball de cohesió dels grups-classe per evitar situacions que generin malestar i divisió del grup i promoure
processos de participació entre estudiants
Coordinació del grau
Resum de les reunions entre la coordinació del Grau i els estudiants, i de les reunions entre la coordinació i els delegats i
altres representants d’estudiants
[1] Mínim de una reunió anual amb cada curs (mes de setembre) i de dues reunions cada semestre amb els delegats i
representants d’estudiants

Acció 2
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Sí

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/15/05

Data

17/02/2017
[a] Estudi conjunt (coordinació i estudiants) de les funcions i ens on participen els representants d’estudiants i del
procediment d’elecció de delegats
Coordinació del grau
S’han realitzat trobades entre la coordinadora dels Grau en Pedagogia i els delegats de cada curs (dues per semestre).
L'objectiu bàsicament ha estat ‘fer costat’ als delegats i ajudar-los en les seves funcions i tasques. Com a representants
del grup-classe, els delegats també han assistit a les reunions que es duen a terme durant el curs amb cada grup-classe (5
reunions anuals). S’ha fet arribar un resum tant de les reunions de delegats, com de les trobades amb tot el grup classe (a
l’alumnat corresponent).
EResumió
d l' ióentre la coordinació del Grau i els estudiants, i de les reunions entre la coordinació i els delegats i
de les lreunions

Acció 1
Responsable

Explicació del seguiment

Indicador

altres representants d’estudiants
[1] Mínim de una reunió anual amb cada curs (mes de setembre) i de dues reunions cada semestre amb els delegats i
representants d’estudiants

Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de
l'indicador

Execució total de l'acció

Valoració

100

[b] Treball de cohesió dels grups-classe per evitar situacions que generin malestar i divisió del grup i promoure processos
de participació entre estudiants
Coordinació del grau
En les trobades grupals al llarg del curs (5 reunions en total) s'ha buscat la cohesió dels grups classe (de cada curs). Si bé
s'ha fonamentat la participació i els estudiants s'han sentit amb la llibertat de dir la seva, no s'ha aconseguit un grau
d'assistència satisfactori ni la unió del grup que s'esperava.
Execució parcial de l’acció (50%)

Acció 2
Responsable

Explicació del seguiment

Resum de les reunions entre la coordinació del Grau i els estudiants, i de les reunions entre la coordinació i els delegats i
altres representants d’estudiants
[1] Mínim de una reunió anual amb cada curs (mes de setembre) i de dues reunions cada semestre amb els delegats i
representants d’estudiants

Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de
l'indicador
Valoració

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

50
0

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable

Coordinació del grau

Valoració global

75

Tancada?
Deriva a una nova acció
de millora?

No
No

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

MIJS

Sí

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats.
0M 1.4.2
Millorar l’acompanyament per part de la coordinació d’estudis a l’elecció dels representants dels estudiants

MFPSec

Sí

GPED

Sí

GES

MTSRL

favorable

GTS

favorable

GPSIC

Estàndard
Subestàndard
Codi inicial
Objectiu

GMEP

IAI/15/05

valoració de
l'acreditació

GMEI

OBJECTIU DE
MILLORA

FEP

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

Diagnòstic

Identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini
Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una altra
actuació de millora?
Tractat per un IAE
Codi IAE

MTSRL

GTS

GPSIC

GPED

GES

MIJS

Objectiu

MFPSec

favorable

MIJS

favorable

MFPSec

Estàndard
Subestàndard
Codi inicial

GMEP

IAI/15/06

valoració de
l'acreditació

GMEI

OBJECTIU DE
MILLORA

FEP

CULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
A DE MILLORA

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats.
OM 1.4.3
Incrementar la participació dels professorat en les reunions de coordinació, sobretot amb la intenció d’evitar
solapaments de contingut i millorar els sistemes d’avaluació continuada
A nivell de la FEP, s’identifica una participació moderada (entre 45 i 70%) de professorat en algunes de les reunions de
coordinació, especialment en aquelles de caràcter més general. Aquesta participació moderada implica una coordinació
insuficient entre el professorat en temes de planificació docent
(subestàndard 1.4., pàg. 16)
Percepció entre el professorat d’un excés de reunions i/o d’una utilitat relativa en els temes tractats i/o acordats
Dificultat de trobar horaris que vagin bé a la majoria (inclòs professorat associat a temps parcial)
No hi ha vinculació a cap procés
Alta
Deganat
curs 2015-16
FEP
No
No
Sí
IAE/15/02

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Avanzar en la homogeneización de los mecanismos de coordinación en y entre los títulos que se presentan a la
Acreditación, sin que por ello se minoren sus respectivas singularidades. També modifica IAI/15/07, IAI/15/08,
IAI/15/09, IAI/15/10

Recomanació
S'ha desestimat

Sí
Perquè cada titulació té la seva singularitat pel que fa a mecanismes de coordinació, i perquè en el cas que siguin
necessàries accions de millora en aquest sentit, les titulacions corresponents ja tenen establerts, a més a més d'aquest
OM1.4.3., objectius de millora propis tals com: OM1.4.4, OM1.4.5, OM1.4.6, OM1.4.7

Nova acció?

CCIONS
Acció 1

[a] Planificació sistemàtica i anticipada de les reunions de professorat (de diferent tipologia) i dels Consells d’Estudis.

Responsable

[a] Deganat i coordinació dels graus

Indicador

[1] Document sobre calendari reunions
[2] Percentatge d’assistents a les reunions de professorat durant el curs 2015-16

Llindar d'acceptació

[1] Document elaborat
[2] En el curs 2016-2017 el % de participació a les reunions de professorat ha incrementat un mínim d’un 10% respecte
al curs anterior

Acció 2

[b] Establiment d’una franja horària setmanal sense classes que faci possible la convocatòria de reunions a darrera
hora del matí i a primera hora de la tarda de forma alterna, i utilització al màxim d’aquesta reserva horària
[b] Deganat
[1] Document sobre calendari reunions
[2] Percentatge d’assistents a les reunions de professorat durant el curs 2015-16
[1] Document elaborat
[2] En el curs 2016-2017 el % de participació a les reunions de professorat ha incrementat un mínim d’un 10% respecte
al curs anterior

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Data

17/02/2017

Acció 1

[a] Planificació sistemàtica i anticipada de les reunions de professorat (de diferent tipologia) i dels Consells d’Estudis.

Responsable

[a] Deganat i coordinació dels graus

Sí

Detallat per titulació
Explicació del seguiment

Sí

Graus en MEI
i MEP
En el cas del
graus en
Mestre
Infantil i

Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de
l'indicador
96%

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
[b] Establiment d’una franja horària setmanal sense classes que faci possible la convocatòria de reunions a darrera hora
Sí
del matí i a primera hora de la tarda de forma alterna, i utilització al màxim d’aquesta reserva horària
[b] Deganat
Detallat per titulació

Acció 2
Responsable

Explicació del seguiment

[1] Document sobre calendari reunions
[2] Percentatge d’assistents a les reunions de professorat durant el curs 2015-16
[1] Document elaborat
[2] En el curs 2016-2017 el % de participació a les reunions de professorat ha incrementat un mínim d’un 10% respecte
al curs anterior

Indicador
Llindar d'acceptació

MTSRL

GTS

GPSIC

GPED

GES
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Grau
en
Educa
ció
Social
En

Grau
en
Pedag
ogia
En
relaci

Grau
en
Psicol
ogia
En
relaci

Grau
en
Trebal
l
Social
Pel

Màst
er en
Treb
all,
Recu
rsos

[1] Document sobre calendari reunions
[2] Percentatge d’assistents a les reunions de professorat durant el curs 2015-16
[1] Document elaborat
[2] En el curs 2016-2017 el % de participació a les reunions de professorat ha incrementat un mínim d’un 10% respecte
l
i

Indicador

Valoració

Sí

GMEP

IAI/15/06

GMEI

SEGUIMENT 1

FEP

guiment

100% 100% 100% 100% 100% 100% 75%
Sí

Sí

Sí

Grau en Educació
Social i Graus en MEI
i MEP
La peculiaritat del
estudis, amb un
elevat nombre de

Sí

Sí

Sí

Grau
en
Pedag
ogia
En els
estudi

Grau
en
Psicol
ogia
Tal
com

MTRH
RL:
Objec
tiu de
millor
a

Sí

Resultat obtingut de
l'indicador
Valoració

96%

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable

Deganat

Valoració global

96

Tancada?
Deriva a una nova acció
de millora?

No
No

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

100% 100% 100% 100% 100%

75%

favorable
favorable

Objectiu

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

[b]Redisseny de les assignatures que calgui
Caps d’àrea i professorat dels departaments (b)
No s’ha fet un redisseny global de les assignatures, ni cap que afecti a una modificació del pla.
[1] Document elaborat per cada àrea amb la revisió de continguts i activitats formatives. [2] Nombre de reunions de
coordinació realitzades
1] Document elaborat
[2] 2 reunions per semestre
[3] Sol·licitud de modificació si escau (2016-2017)
Execució parcial de l’acció (un 20%). Es continuarà al llarg del 2016-2017. Les àrees que han fet el treball, per si mateixes,
han començat a aplicar la seva revisió al conjunt de les assignatures que imparteixen, sense canviar competències, només
reorganitzant els continguts i les activitats formatives i d’avaluació.

Sí

Sí

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

20

[c]Adequació de la mida dels grups i de la metodologia formativa als espais i horaris més adients disponibles

Sí

Interacció insuficient entre el professorat dels diferents mòduls a l’hora de planificar els continguts i les activitats
formatives i d’avaluació. Dificultat de vinculació amb les competències

Procés del SGIQ vinculat
Prioritat

P2 Disseny, modificació i extinció de la titulació
Alta
Coordinació dels graus MEP i MEI (a i c) Caps d’àrea i professorat dels departaments (b)

Responsable
Termini
Estudis implicats

2n semestre curs 2015-16
MEI i MEP

Implica modificació

No

Procedeix d'una altra
actuació de millora?
Tractat per un IAE

No
No

ACCIONS
[a]Constitució de grups de professors que, conjuntament amb les coordinació dels graus, facin revisió dels continguts i
les activitats formatives i d’avaluació de forma conjunta entre el professorat de les assignatures de la mateixa àrea i/o
que estan relacionades entre elles per curs o qualsevol altre motiu

Acció 1
Responsable

Coordinació dels graus MEP i MEI (a i c)
[1] Document elaborat per cada àrea amb la revisió de continguts i activitats formatives. [2] Nombre de reunions de
coordinació realitzades
1] Document elaborat
[2] 2 reunions per semestre
[3] Sol·licitud de modificació si escau (2016-2017)

Indicador
Llindar d'acceptació
Acció 2

[b]Redisseny de les assignatures que calgui

Responsable

Caps d’àrea i professorat dels departaments (b)
[1] Document elaborat per cada àrea amb la revisió de continguts i activitats formatives. [2] Nombre de reunions de
coordinació realitzades

Indicador
Llindar d'acceptació

1] Document elaborat
[2] 2 reunions per semestre
[3] Sol·licitud de modificació si escau (2016-2017)

Acció 3

[c]Adequació de la mida dels grups i de la metodologia formativa als espais i horaris més adients disponibles

Responsable

Coordinació dels graus MEP i MEI (a i c)
[1] Document elaborat per cada àrea amb la revisió de continguts i activitats formatives. [2] Nombre de reunions de
coordinació realitzades
1] Document elaborat
[2] 2 reunions per semestre
[3] Sol·licitud de modificació si escau (2016-2017)

Indicador
Llindar d'acceptació

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/15/07

Data

17/02/2017
[a]Constitució de grups de professors que, conjuntament amb les coordinació dels graus, facin revisió dels continguts i les
activitats formatives i d’avaluació de forma conjunta entre el professorat de les assignatures de la mateixa àrea i/o que
estan relacionades entre elles per curs o qualsevol altre motiu
Coordinació dels graus MEP i MEI (a i c)
Es pretén arribar a elaborar un document base a partir del qual es puguin revisar els continguts i les activitats formatives i
d’avaluació, començant per les àrees de coneixement. De moment s’han arribat a recollir els treballs de quatre àrees.
S’han fet dues reunions de coordinació amb professorat de cada àrea on s’han presentat els requeriments i s’ha aportat
documentació global.

Acció 1
Responsable
Explicació del seguiment

[1] Document elaborat per cada àrea amb la revisió de continguts i activitats formatives. [2] Nombre de reunions de
coordinació realitzades
1] Document elaborat
[2] 2 reunions per semestre
[3] Sol·licitud de modificació si escau (2016-2017)
Execució parcial de l’acció (un 20%). Es continuarà al llarg del 2016-2017. Les àrees que han fet el treball, per si mateixes,
han començat a aplicar la seva revisió al conjunt de les assignatures que imparteixen.

Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de
l'indicador
Valoració

20

Acció 2
Responsable
Explicació del seguiment
Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de
l'indicador
Valoració
Acció 3

20

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Sí

MIJS

Sí

Identificació de causes

MFPSec

Sí

El procés d’aprenentatge dels estudiants no és percebut prou satisfactòriament.La satisfacció dels estudiants pot ser més
alta. L’activitat del professorat pot ser més valuosa, més adequada i més sostenible (subestàndard 1.4., pàg. 16)

MTSRL

Sí

Diagnòstic

GTS

Sí

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats.
OM 1.4.4
Reforçar la coordinació, docent per tal de disminuir repeticions de contingut i consolidar la varietat d’estratègies
metodològiques i d’avaluació

GPSIC

GMEP

Estàndard
Subestàndard
Codi inicial

GPED

GMEI

IAI/15/07

valoració de
l'acreditació

FEP

OBJECTIU DE
MILLORA

GES

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

Responsable

Coordinació dels graus MEP i MEI (a i c)
La coordinació d’estudis, ha anat explorant i activant alguns canvis en la mida dels grups per a adequar-los a la
t d l i f
ti Ai ò i li
t l
t
i ió i d
ió d l h
i i l’ l i A i
hi h
[1] Document elaborat per cada àrea amb la revisió de continguts i activitats formatives. [2] Nombre de reunions de
di ió elaborat
lit d
1] Document

Explicació del seguiment
Indicador
Llindar d'acceptació

[2] 2 reunions per semestre
Execució total de l’acció. Considerem pràcticament realitzada aquesta acció dintre de les possibilitats de recursos docents
que tenim. Evidentment, cada curs s’ha de replantejar i millorar si és possible, escoltant les consideracions de professorat
i estudiants en diferents fòrums (consell d’estudis, reunions amb delegats, reunions de professorat, peticions directes de
les àrees).

Resultat obtingut de
l'indicador
Valoració

100

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Coordinació dels graus MEP i MEI (a i c) Caps d’àrea i professorat dels departaments (b)

Responsable
Valoració global

35

Tancada?
Deriva a una nova acció
de millora?

No
No

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Estàndard
Subestàndard
Codi inicial

favorable
favorable

Millorar la coordinació del professorat pel que fa a l’avaluació de l’estudiant quant al conjunt del procés formatiu

Diagnòstic

Falta d'una visió global de la trajectòria que estan seguint els estudiants en el grau, del seu rendiment i del seu nivell
d'assoliment de competències. Una visió global que es considera necessària per poder millorar l'avaluació dels estudiants i
identificar possibles dificultats, per tal de prendre les mesures que es considerin necessàries.
(subestàndard 1.4., pàg. 16)

Identificació de causes

Tot i que es fan força reunions de coordinació, en falten d'específiques per tractar sobre el seguiment i l’avaluació de la
trajectòria formativa dels estudiants en el Gra
P19 Anàlisis dels resultats acadèmics
Alta
Coordinació del grau
curs 2016-2017
Educació Social
No
No
Sí
IAE/15/02

Sí

Sí

Avanzar en la homogeneización de los mecanismos de coordinación en y entre los títulos que se presentan a la
Acreditación, sin que por ello se minoren sus respectivas singularidades. També modifica IAI/15/07, IAI/15/08, IAI/15/09,
IAI/15/10

Recomanació
S'ha desestimat

Sí
Perquè cada titulació té la seva singularitat pel que fa a mecanismes de coordinació, i perquè en el cas que siguin
necessàries accions de millora en aquest sentit, les titulacions corresponents ja tenen establerts, a més a més d'aquest
OM1.4.3., objectius de millora propis tals com: OM1.4.4, OM1.4.5, OM1.4.6, AM1.4.7

Nova acció?

ACCIONS
Realitzar reunions específiques de coordinació del professorat per tractar específicament la trajectòria que va seguint
cada estudiant
Coordinació del grau
Actes de les reunions de coordinació
Un mínim d’una reunió en finalitzar el primer semestre i una altra en finalitzar el segon

Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Sí

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/15/08

Data

17/02/2017
Realitzar reunions específiques de coordinació del professorat per tractar específicament la trajectòria que va seguint
cada estudiant
Coordinació del grau
En relació amb les reunions de professorat, se n’han fet per cursos a finals del primer semestre i una de general a finals
del segon semestre. El percentatge d’assistència ha estat del 66,6 % en el professorat de primer i de tercer i del 73% amb
el professorat de segon. El percentatge és inferior en la reunió general (58%), on el nombre d’assistents havia de ser
superior. Les reunions es van fer en períodes no lectius (període d’exàmens de gener i principis de juliol).
Aquestes reunions han servit per millorar la coordinació del professorat pel que fa a l’avaluació dels estudiants i al
ífi A
i d l
i
l b
d
b
i i d’ l ió
l
Actesi de lesdreunions de coordinació

Acció 1
Responsable

Explicació del seguiment

Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de
l'indicador
Valoració

Un mínim d’una reunió en finalitzar el primer semestre i una altra en finalitzar el segon
80
0

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable

Coordinació del grau

Valoració global

80

Tancada?
Deriva a una nova acció
de millora?

No
No

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Sí

MIJS

MFPSec

MTSRL

GTS

GPSIC

GPED

GES

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats.
OM 1.4.5

Objectiu

Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini
Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una altra
actuació de millora?
Tractat per un IAE
Codi IAE

GMEP

IAI/15/08

valoració de
l'acreditació

GMEI

OBJECTIU DE
MILLORA

FEP

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

Estàndard
Subestàndard
Codi inicial

favorable
favorable

Diagnòstic

Objectiu
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini
Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una altra
actuació de millora?
Tractat per un IAE
Codi IAE

Sí
IAE/15/02
Avanzar en la homogeneización de los mecanismos de coordinación en y entre los títulos que se presentan a la
Acreditación, sin que por ello se minoren sus respectivas singularidades.
Sí
Perquè cada titulació té la seva singularitat pel que fa a mecanismes de coordinació, i perquè en el cas que siguin
necessàries accions de millora en aquest sentit, les titulacions corresponents ja tenen establerts, a més a més d'aquest
OM1.4.3., objectius de millora propis tals com: OM1.4.4, OM1.4.5, OM1.4.6, AM1.4.7

Recomanació
S'ha desestimat

Sí

Sí

Nova acció?

ACCIONS
[a] Realització de reunions específiques de coordinació del professorat per tractar específicament el tema de
l’avaluació dels estudiants (adequació i temporització)
Coordinació del grau
[1] Actes de les reunions de coordinació
[1]Un mínim d’una reunió en finalitzar el primer semestre i una altra en finalitzar el segon (abans del tancament fitxes de
l’assignatura del curs següent)

Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació
Acció 2
Responsable

[b] Elaboració d’un calendari amb les activitats d’avaluació de cada curs
Coordinació del grau
[2] Valoració del professorat i de l’alumnat de la coherència dels treballs i tasques de les diferents assignatures i de la seva
temporalització (valoració feta en acabar el curs)
[2] Mitjana de satisfacció de 7 (0-10)

Indicador
Llindar d'acceptació

Sí

Sí

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/15/09

Data

17/02/2017
[a] Realització de reunions específiques de coordinació del professorat per tractar específicament el tema de l’avaluació
dels estudiants (adequació i temporització)
Coordinació del grau
Al finalitzar cada semestre s’ha realitzat una reunió amb el professorat del Grau. Cada professor ha fet la valoració de la
seva assignatura i del sistema d'avaluació emprat (activitats d'avaluació i criteris d'avaluació).
Les actes d'aquestes reunions s'han enviat a tot el professorat.
[1] Actes de les reunions de coordinació
[1]Un mínim d’una reunió en finalitzar el primer semestre i una altra en finalitzar el segon (abans del tancament fitxes de
l’assignatura del curs següent)

Acció 1
Responsable
Explicació del seguiment
Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de
l'indicador
Valoració

Execució total de l’acció
100

Acció 2
Responsable

[2] Valoració del professorat i de l’alumnat de la coherència dels treballs i tasques de les diferents assignatures i de la seva
temporalització (valoració feta en acabar el curs)

Indicador

Valoració

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
[b] Elaboració d’un calendari amb les activitats d’avaluació de cada curs
Coordinació del grau
Tal com s’ha dit, en les reunions de final de semestre cada professor ha fet una valoració de la coherència dels treballs i
tasques encomanats als estudiants en les diferents assignatures i de la seva temporalitat. Des de coordinació s’ha fet la
proposta d’elaborar un calendari d'activitats per lliurar als estudiants, però el professorat no ho ha trobat necessari. Cal
aclarir, que malgrat no s'ha arribat a l'acord d'establir un calendari d'activitats d'avaluació per tots els estudis, sí que s'ha
fet una valoració de les tasques d'avaluació de cada assignatura i de la gestió del temps dels estudiants.

Explicació del seguiment

Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de
l'indicador

[2] Mitjana de satisfacció de 7 (0-10)
100
0

Acció tancada per acord del professorat del Grau
Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable
Valoració global
Tancada?
Deriva a una nova acció
de millora?

Sí

Coordinació del grau
100
Sí
No

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
Assolit

Sí

MIJS

MFPSec

MTSRL

GTS

GPSIC

GPED

GES

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats.
OM 1.4.6
Quant a coordinació docent, al Grau es constata que cal millorar la planificació de les tasques d’avaluació que l’alumnat
realitza (subestàndard 1.4., pàg. 16)
No hi ha establerta una planificació conjunta i coordinada de tasques d’avaluació encomanades als estudiants al llarg del
curs acadèmic
Millorar la coordinació del professorat pel que fa a l’avaluació dels estudiants
P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació  
Alta
Coordinació del grau
curs 2015-16
Pedagogia
No
No

Identificació de causes

GMEP

IAI/15/09

valoració de
l'acreditació

GMEI

ACTUACIÓ DE
MILLORA

FEP

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

Estàndard
Subestàndard
Codi inicial

favorable
favorable

Objectiu

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats.
OM 1.4.7
Millorar la coordinació, desenvolupament i l’avaluació de les activitats complementàries, especialment la de les
vinculades a cada assignatura (activitats de dijous)
Importància de les activitats complementàries, dins de les quals es troben les activitats de dijous, en el projecte formatiu
del Grau en Treball Social. Cal millorar però la coordinació de la seva planificació i avaluació (subestàndard 1.4., pàg. 17)

Diagnòstic
Identificació de caus
Procés del SGIQ
Prioritat
Responsable
Termini
Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una
altra actuació de
Tractat per un IAE
Codi IAE
Recomanació
S'ha desestimat

Dificultats per coordinar bé les activitats complementàries
No hi ha vinculació a cap procés
Alta
Coordinació del grau
[a] setembre 2015- juliol 2016 [b] setembre 2015-juliol 2016
Treball Social
No
No

Sí

Sí
IAE/15/36
Explicar la utilidad y finalidad del “curriculum lector” dentro de los planes docentes de las asignaturas.
Sí
Perquè la recomanació no afegeix res de nou a les accions plantejades en la Pla de Millora de la FEP (objectiu OM 1.4.7.)
No

Nova acció?

ACCIONS
Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar
Acció 2
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

[a] Establiment d’un calendari per recollir i gestionar propostes d’activitats complementàries
Coordinació del grau
[1] Document amb calendari planificació activitats complemen-tàries
[1] Document elaborat
[b] Disseny i aplicació de mecanismes de planificació i avaluació de la qualitat de les activitats de dijous
Coordinació del grau
[2] Satisfacció estudiants i professorat respecte la planificació i avaluació activitats de dijous
[2] Mitjana de satisfacció de 7 (0-10)

Sí

Sí

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/15/10

Data
Acció 1
Responsable

17/02/2017
[a] Establiment d’un calendari per recollir i gestionar propostes d’activitats complementàries
Coordinació del grau
Amb la col·laboració de la secretaria d’estudis s’ha establert un calendari per recollir i gestionar les propostes d’activitats
de dijous de manera que el professorat presenti les seves propostes al començament de cada semestre. Cal dir que en
algunes ocasions les activitats se solapen entre cursos diferents i això pot generar alguns problemes als estudiants
repetidors, però la disponibilitat horària de la Facultat no pot evitar aquest tipus d’incidències. D’altra banda, la
programació d’aquestes activitats pot generar alguns imprevistos, ja que en bona mida es porten a terme mitjançant

Explicació del
seguiment
Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut
de l'indicador
Valoració

[1] Document amb calendari planificació activitats complemen-tàries
[1] Document elaborat
Execució total de l’acció
100

Acció 2
Responsable

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
[b] Disseny i aplicació de mecanismes de planificació i avaluació de la qualitat de les activitats de dijous
Coordinació del grau
D’acord amb el Consell d’estudis del Grau, les activitats de dijous han de ser activitats relacionades amb el contingut de
l’assignatura i han de tenir impacte en l’avaluació de l’assignatura. Els plans docents de cada assignatura contemplen
aquest fet i avaluen aquestes activitats de forma específica
[2] Satisfacció estudiants i professorat respecte la planificació i avaluació activitats de dijous
[2] Mitjana de satisfacció de 7 (0-10)

Explicació del
seguiment
Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut
de l'indicador
Valoració

Execució total de l’acció
100

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable
Valoració global
Tancada?
Deriva a una nova
acció de millora?

Sí

Coordinació del grau
100
Sí
No

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
Assolit

Sí

MIJS

MFPSec

MTSRL

GTS

GPSIC

GPED

GES

GMEP

IAI/15/10

valoració de
l'acreditació

GMEI

OBJECTIU DE
MILLORA

FEP

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una
altra actuació de
Tractat per un IAE
Codi IAE
Recomanació
S'ha desestimat

Nova acció?

MIJS

Termini

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

GTS

Identificació de cau
Procés del SGIQ
Prioritat
Responsable

GPSIC

Diagnòstic

GPED

amb condicions

Codi inicial
Objectiu

GES

Subestàndard

GMEP

amb condicions

GMEI

Estàndard

MFPSec

IAI/15/11

valoració de
l'acreditació

FEP

OBJECTIU DE
MILLORA

MTSRL

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí
IAE/15/09
Optimizar la difusión internacional de la Facultad de Educación y Psicología (FEP), traduciendo –y manteniendo
actualizada– al completo su página Web en inglés y también en castellano/español.
No
La difusió internacional a través de l'anglès ja estava prevista en les dues accions de millora d'aquest objectiu (OM 2.1.1IAI), però s'ha afegit a ambdues accions de millora l'idioma "espanyol"
No
Accions originals modificades

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

[a] Traducció completa de la pàgina web de la FEP a l’anglès i a l'espanyol
Deganat i Servei de Llengües
[1] Percentatge de continguts de la web traduïts a l’anglès
[2] Percentatge de continguts de la web traduïts a l’anglès al mes de maig i al mes de novembre
[1] 100%
[2] maig: 100% I novembre: 100%
[b] Manteniment sistemàtic de la traducció a l’anglès i a l'espanyol de la pàgina web de la FEP
Deganat i Servei de Llengües
[1] Percentatge de continguts de la web traduïts a l’anglès
[2] Percentatge de continguts de la web traduïts a l’anglès al mes de maig i al mes de novembre
[1] 100%
[2] maig: 100% I novembre: 100%

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Estàndard 2: Pertinència de la informació pública
2.1. La institució publica informació veraç, completa i actualitzada sobre les característiques de la titulació, el seu
desenvolupament operatiu i els resultats assolits.
OM 2.1.1
Millorar la difusió internacional de la FEP a través de la pàgina web
La informació de la pàgina web de la UdG no arriba fàcilment als estudiants potencials d’altres països europeus (Erasmus i
convenis bilaterals amb l’estranger, estudiants de màster…)
(subestàndard 2.1., pàg. 19)
La informació de la pàgina web de la UdG no està totalment traduïda a l’anglès
P5 Captació dels estudiants, admissió i matrícula
Mitjana
Deganat i Servei de Llengües
[a] juliol 2017 / seguiment curs 2015-16 es passa a gener de 2018
[b] cada semestre
FEP
No
No

ACCIONS
Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar
d'acceptació
Acció 2
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/15/11

Data
Acció 1
Responsable

17/02/2017
[a] Traducció completa de la pàgina web de la FEP a l’anglès i a l'espanyol
Deganat i Servei de Llengües
Des del curs 2015/16, des del vicerectorat de Desenvolupament Normatiu, Governança i Comunicació (UdG) s’està
preparant l’actualització completa de la pàgina web de la UdG. Una revisió i modificació que ha d’afectar també a
l’estructura de les pàgines web de les facultats.
Aquest procés a nivell UdG s’ha allargat més del previst i a inicis del curs 2017 encara no s’ha fet efectiu. Per això, hem
valorat que no tenia sentit (per cost econòmic i cost en temps) la traducció completa a l’anglès i a l’espanyol de la página
web de la FEP en l’estructura antiga de la página web UdG.

Explicació del
seguiment

[1]
[2]
[1]
[2]

Indicador
Llindar d'acceptació

Percentatge de continguts de la web traduïts a l’anglès
Percentatge de continguts de la web traduïts a l’anglès al mes de maig i al mes de novembre
100%
maig: 100% I novembre: 100%

Resultat obtingut
de l'indicador

El compromís és iniciar les accions quan estigui en funcionament la nova pàgina web de la UdG. Per tant, es manté
l’objectiu de millora però es modifica el termini de finalització a gener de 2018

Valoració

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 2
Responsable
Explicació del

[b] Manteniment sistemàtic de la traducció a l’anglès i a l'espanyol de la pàgina web de la FEP
Deganat i Servei de Llengües
Aquesta acció només és possible si l’acció anterior és assolida
[1] Percentatge de continguts de la web traduïts a l’anglès
[2] Percentatge de continguts de la web traduïts a l’anglès al mes de maig i al mes de novembre

Indicador
Llindar
d'acceptació

[1] 100%
[2] maig: 100% I novembre: 100%

Resultat obtingut
de l'indicador

El compromís és iniciar les accions quan estigui en funcionament la nova pàgina web de la UdG. Per tant, es manté
l’objectiu de millora però es modifica el termini de finalització a gener de 2018

Valoració

0

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable
Valoració global

Deganat i Servei de Llengües
0

Tancada?

No

Deriva a un nou

No

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Identificació de cau
Procés del SGIQ
Prioritat
Responsable
Termini
Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una
altra actuació de
Tractat per un IAE
Codi IAE

MIJS

Diagnòstic

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

GTS

Objectiu

GPSIC

Codi inicial

GPED

amb condicions

GES

amb condicions

Subestàndard

GMEP

Estàndard

IAI/15/12

GMEI

valoració de
l'acreditació

FEP

OBJECTIU DE
MILLORA

MTSRL
MFPSe
c

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Estàndard 2: Pertinència de la informació pública
2.2. La institució garanteix un fàcil accés a la informació rellevant de la titulació a tots els grups d’interès, que inclou els
resultats del seguiment i, si escau, de l’acreditació de la titulació.
OM 2.2.1
Augmentar el nombre de professorat que disposa d’informació completa en la seva pàgina personal UdG
(presentació, dades contacte, docència, línies recerca, publicacions, etc.)
La informació pública relativa al currículum acadèmic i professional del professorat de la Facultat és incompleta
(subestàndard 2.2., pàg. 20)
Una part del professorat de la Facultat no té la plana web personal activada i/o la informació actualitzada
No hi ha vinculació a cap procés
Mitjana-Alta
Deganat i Departaments
set-16
No
No
Sí
IAE/15/08

Recomanació

Mejorar la información sobre el profesorado de la Facultad, que es dispar en la presentación, o no, del CV.

S'ha desestimat

Sí
La recomanació es correspon exactament a l'objectiu de millora

Nova acció?

ACCIONS
Petició argumentada al professorat de la Facultat en relació a la compleció i actualització de les dades del seu perfil
docent i investigador en la pàgina personal UdG
Deganat i Departaments
Percentatge professorat amb informació completa i actualitzada del seu perfil docent i investigador a la pàgina personal
UdG publicada
>75% professorat FEP amb informació publicada (completa i actualitza-da)

Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/15/12

Data

17/02/2017
Petició argumentada al professorat de la Facultat en relació a la compleció i actualització de les dades del seu perfil
docent i investigador en la pàgina personal UdG
Deganat i Departaments
La FEP, en col·laboració amb els Departaments de Didàctiques Específiques, Pedagogia i Psicologia, ha fet la petició
explícita a tot el professorat per atl que actualitzi i completi la informació de la seva plana personal UdG. Aquesta petició,
feta per correu, ha estat realitzada durant el curs 2o16-2017. El nombre de professorat de la FEP amb informació
actualitzada i completa a la plana personal web ha augmentat: ha passat d’un 32% a un 46 %.
Amb tot, no s’ha assolit el 75% que es proposava aquesta acció. Cal seguir-hi actuant (potser amb la intervenció més
específica per part dels Departaments).

Acció 1
Responsable

Explicació del
seguiment

Percentatge professorat amb informació completa i actualitzada del seu perfil docent i investigador a la pàgina personal
UdG publicada
>75% professorat FEP amb informació publicada (completa i actualitza-da)

Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut
de l'indicador
Valoració

25

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable
Valoració global
Tancada?
Deriva a una nova
acció de millora?

25
No
No

Deganat i Departaments
Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

MFPSec

MIJS

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

GTS

Sí

GPSIC

Sí

GPED

Sí
IAE/15/11

Sí

GES

Estàndard 2: Pertinència de la informació pública
2.3. La institució publica el SGIQ en què s’emmarca la titulació.
OM 2.3.1
Disposar de tota la informació relativa a la vida de la titulació amb accés obert i fàcil accés
No es troben fàcilment els indicadors i informes relatius a cada titulació (subestàndard 2.3., pàg. 20)
La informació es troba en diverses pàgines i amb accés restringit
P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació  
Alta
GPA i Servei Informàtic
2015
FEP
No
No

GMEP

amb condicions
Estàndard
amb condicions
Subestàndard
Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic
Identificació de cau
Procés del SGIQ
Prioritat
Responsable
Termini
Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una
altra actuació de
Tractat per un IAE
Codi IAE
S'ha desestimat

GMEI

IAI/15/13

valoració de
l'acreditació

FEP

OBJECTIU DE
MILLORA

MTSRL

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Publicar la versión completa de los Informes de Seguimiento. Reducir el plazo marcado para revisar y homogeneizar la
información cuantitativa sobre el seguimiento, ya que se considera excesivo, siendo factible que pueda llevarse a cabo
antes de la fecha indicada.

Recomanació
Nova acció?

ACCIONS
Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar

Desplegar la pàgina web UdGQualitat en aquest apartat
GPA i Servei Informàtic
Pàgina web completa
100%

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/15/13

Data
Acció 1
Responsable

09/12/2016
Desplegar la pàgina web UdGQualitat en aquest apartat
GPA i Servei Informàtic

Explicació del
seguiment

Des del curs 2015/16 existeix un aplicatiu d'indicadors de la titulació que s'actualitza anualment, els indicadors publicats s'actualitzen en
funció dels indicadors requerits per AQU. Aquesta informació es pública a través de la fitxa de l'assignatura. La pàgina web de qualitat
de la UdG www.udg.edu/udgqualitat s'ha actualitzat per tal de recollir tota la informació relativa a la vida de titulació. Ara es poden
consultar en obert les memòries de verificació, els informes d'acreditació i els informes de seguiment.

Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut
de l'indicador
Valoració

Pàgina web completa
100%
Pàgina web completa
100

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable
Valoració global
Tancada?
Deriva a una nova
acció de millora?

GPA i Servei Informàtic
100
Sí
No

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
Objectiu assolit

MFPSec

MIJS

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

GTS

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació
3.2. El SGIQ implementat garanteix la recollida d’informació i dels resultats rellevants per a la gestió eficient de les
titulacions, en especial els resultats d’aprenentatge i la satisfacció dels grups d’interès.
OM 3.2.1

Objectiu

[1] Incorporar el seguiment dels processos del SGIQ com una dinàmica habitual en l’assegurament de la qualitat a nivell
de centre docent
[2] Estimular i promoure des de la Comissió de Qualitat de la FEP de mecanismes de qualitat interns dins de cada
titulació, vinculats al SGIQ
[3] Difondre els processos del SIGQ i els seus resultats.

Diagnòstic

Poc coneixement formal per part dels diferents agents implicats en les titulacions del centre docent de l’existència del
SGIQ i de la importància del seu seguiment en l’assegurament de la seva qualitat (subestàndard 3.2. pàg. 21)

Identificació de cau

El SGIQ de la UdG certificat per AQU Catalunya inclou 29 processos, uns de transversals a tota la Universitat i d’altres
d’específics de centre docent. Això ha fet que el SGIQ hagi estat percebut com una responsabilitat de la Universitat,
gestionada a través de la Comissió de Qualitat de la UdG, que no com una responsabilitat compartida del centre docent.

Procés del SGIQ
Prioritat

P29 Revisió del SGIQ
Alta

Responsable

[1] Comissió de Qualitat de la Universitat i Consell de Govern de la Universitat.
[2] Comissió de Qualitat de la FEP
[3] Comissió de Qualitat de la FEP i Consells d’estudis

Termini

[1] 2015
[2] Curs 2015-16
[3] Curs 2016-17

Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una
altra actuació de
Tractat per un IAE

GPSIC

Codi inicial

GPED

amb condicions

GES

amb condicions

Subestàndard

GMEP

Estàndard

GMEI

IAI/15/14

valoració de
l'acreditació

FEP

OBJECTIU DE
MILLORA

MTSRL

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

No
No
No

ACCIONS
[1] Revisió del Reglament d’organització i funcionament de l’estructura responsable de la qualitat dels estudis dels
centres docents de la UdG
[1] Comissió de Qualitat de la Universitat i Consell de Govern de la Universitat.
[1] Nou Reglament aprovat per Comissió de Qualitat de la Universitat (CQ UdG)

Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar
Acció 2

[2] Identificació del responsable del seguiment de cada un dels processos del SGIQ a nivell de centre docent

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

[2] Comissió de Qualitat de la FEP
[2] Fitxa dels 29 processos del SGIQ que inclogui la persona responsable de cada procés

Acció 3

[3] Inclusió i actualització o de la informació sobre processos de qualitat a la pàgina web del centre docent
[3] Comissió de Qualitat de la FEP i Consells d’estudis
[3] Pàgina web amb informació sobre qualitat inclosa

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/15/14

Data

09/12/2016
[1] Revisió del Reglament d’organització i funcionament de l’estructura responsable de la qualitat dels estudis dels centres
Sí
docents de la UdG
[1] Comissió de Qualitat de la Universitat i Consell de Govern de la Universitat.
La UdG està immersa en una revisió del SGIQ per tal d’adaptar-lo a una nova visió més descentralitzada i avançar en el
desenvolupament dels sistemes de garantia de qualitat de cadascun dels centres docents. El propi sistema disposa d’un
procediment de revisió periòdica que garanteix la millora continuada. En aquest sentit s'han revisat dos procediments del
propi SGIQ P29 Revisió del SGIQ i P31 Procés de gestió de la millora dels centres docents. S'ha relacionat els Pla de millora
del centre docent amb els procediments del SGIQ i en un primer pas es començarà a fer la revisió d'aquest a nivell de
centre docent. El Consell de Govern de la UdG va aprovar, el 28 de maig de 2015, el Reglament d’organització i
funcionament de l’estructura responsable del Sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) dels estudis de la
Universitat de Girona. Aquest reglament fixa la creació, composició i funcions de les Comissió de Qualitat de Centre
Docent (CQC).
[1] Nou Reglament aprovat per Comissió de Qualitat de la Universitat (CQ UdG)

Acció 1
Responsable

Explicació del
seguiment

Indicador
Resultat obtingut
de l'indicador

Nou reglament aprovat

Valoració

100

Acció 2
Responsable

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
[2] Identificació del responsable del seguiment de cada un dels processos del SGIQ a nivell de centre docent
[2] Comissió de Qualitat de la FEP
El mes de novembre es va celebrar la reunió dels responsables de qualitat dels centres docents en la qual es demanava
d'identificar els responsables dels les facultats als diferents processos del SGIQ, per tal d'endegar la revisió si fos necessari
dels processos i la identificació d'agents implicats.
[2] Fitxa dels 29 processos del SGIQ que inclogui la persona responsable de cada procés

Explicació del
seguiment
Indicador
Resultat obtingut d
Valoració
Acció 3
Responsable

25
0

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Explicació del
seguiment

[3] Inclusió i actualització o de la informació sobre processos de qualitat a la pàgina web del centre docent
[3] Comissió de Qualitat de la FEP i Consells d’estudis
La pàgina web de qualitat de la UdG disposa de tota la informació relativa al SGIQ i la documetació relativa al marc VSMA
actualitzat i en obert de totes les titulacions. A mesura que s'adapatin els SGIQ a nivell de centre es desenvoluparà el SGIQ
a la pàgina pròpia de qualitat de centre

Indicador

[3] Pàgina web amb informació sobre qualitat inclosa

Resultat obtingut
de l'indicador
Valoració

25

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
[1] Comissió de Qualitat de la Universitat i Consell de Govern de la Universitat.
[2] Comissió de Qualitat de la FEP
[3] Comissió de Qualitat de la FEP i Consells d’estudis

Responsable
Valoració global

50

Tancada?
Deriva a una nova
acció de millora?

No
No

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Procés del SGIQ
Prioritat
Responsable
Termini
Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una
altra actuació de
Tractat per un IAE
Codi IAE
S'ha desestimat

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació
3.2. El SGIQ implementat garanteix la recollida d’informació i dels resultats rellevants per a la gestió eficient de les
titulacions, en especial els resultats d’aprenentatge i la satisfacció dels grups d’interès.
OM 3.2.2
Millorar les enquestes de docència per tal que l’opinió dels estudiants esdevingui un instrument central en l’avaluació de
la qualitat de les titulacions de la Universitat
Valoració crítica respecte de les enquestes de docència dels estudiants (subestàndard 3.2. pàg. 21)
La principal causa està en el baix índex de resposta dels estudiants. Això pot ser degut a raons d’ordre divers: que les
preguntes no responguin de manera adequada a la realitat dels estudis adaptats a l’EEES; que el procediment
d’administració de les enquestes, on line, faciliti la dispersió dels estudiants; que hi hagi la percepció per part dels
estudiants d’una incidència inadequada dels resultats en l’avaluació del professorat o en la programació docent; etc.
P20 Administració i anàlisi de les enquestes de docència
Alta
Comissió de Qualitat de la Universitat
2015
UdG
Sí
No
No
Sí
IAE/15/12

MIJS

Identificació de cau

MFPSec

Diagnòstic

GTS

Objectiu

GPSIC

amb condicions

Codi inicial

GPED

Subestàndard

GES

amb condicions

GMEP

Estàndard

GMEI

IAI/15/15

valoració de
l'acreditació

FEP

OBJECTIU DE
MILLORA

MTSRL

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

Revisar el cuestionario de actuación docente, que resulta algo confuso ya que plantea preguntas demasiado abiertas y los
indicadores para medirlas pueden aportar resultados equívocos.

Recomanació
Nova acció?

ACCIONS
Constitució de 3 grups de treball que revisin el model actual quant a i) el contingut de l’enquesta; ii) la comunicació dels
resultats i la seva repercussió; iii) el procediment d’administració de les enquestes.[Aquesta acció de millora està
relacionada amb l’acció 4.1.2 - IAI/15/22]
Comissió de Qualitat de la Universitat
Document de revisió de l’actual model de les enquestes de docència
Aprovació del document per part del CG UdG

Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/15/15

Data

09/12/2016
Constitució de 3 grups de treball que revisin el model actual quant a i) el contingut de l’enquesta; ii) la comunicació dels
resultats i la seva repercussió; iii) el procediment d’administració de les enquestes.[Aquesta acció de millora està
relacionada amb l’acció 4.1.2 - IAI/15/22]
Comissió de Qualitat de la Universitat
Durant el curs 2015-16 la Comissió de Qualitat de la Universitat ha activat tres grups de treballs per a l’anàlisi i millora
d’aquest procediment clau, de l’índex de resposta, de la difusió dels resultats i de l’ús dels resultats obtinguts. Cadascun
d’aquests grups ha estat compost per un vicerector, que l’ha presidit, tres o quatre professors, un estudiant i un membre
del GPA. La Comissió de Qualitat de la Universitat comissió 8/16 de 29 de setembre de 2016 va aprovar el nou redactat de
les enquestes de docència així com les noves línies d’administració. Resta en mans del consell de Direcció i la Comissió de
Govern de la UdG per tal de la seva validació final.
Document de revisió de l’actual model de les enquestes de docència

Acció 1
Responsable

Explicació del
seguiment

Indicador
Resultat obtingut
de l'indicador
Valoració

50

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable

Comissió de Qualitat de la Universitat

Valoració global

50

Tancada?

No

Deriva a una nova
acció de millora?

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

MIJS

Sí
IAE/15/15

MFPSec

Diagnòstic
Identificació de causes
Procés del SGIQ
Prioritat
Responsable
Termini
Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una altra
actuació de millora?
Tractat per un IAE
Codi IAE
S'ha desestimat

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

GTS

Codi inicial
Objectiu

Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació
3.2. El SGIQ implementat garanteix la recollida d’informació i dels resultats rellevants per a la gestió eficient de les
titulacions, en especial els resultats d’aprenentatge i la satisfacció dels grups d’interès.
OM 3.2.3
Conèixer l’opinió dels titulats sobre la formació rebuda i el seu pas per la Universitat
Manca de coneixement suficient de l’opinió dels titulats universitaris respecte de la formació rebuda i el seu pas per la
Universitat (subestàndard 3.2. pàg. 22)
Només s’ha realitzat una edició de l’enquesta d’opinió dels titulats
P8 Gestió de l'orientació professional
Alta
GPA
2015
UdG
No
No

GPSIC

amb
condicions

GPED

Subestàndard

GES

amb
condicions

GMEP

Estàndard

IAI/15/16

GMEI

valoració
de
l'acreditaci

FEP

OBJECTIU DE
MILLORA

MTSRL

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Habilitar procedimientos que permitan valorar la opinión de los egresados sobre la formación recibida, así como de otros
grupos de interés (profesores, tutores, empleadores, etc.) vinculados, de uno u otro modo, a las titulaciones que se
imparten en la Facultad de Educación y Psicología.

Recomanació
Nova acció?

La Universitat de Girona participa en la comissió d’enquestes d’AQU entre elles la de titulats. La UdG ja es diposen de dades
agregades de l'enquesta de titulats del 2014 i del 2015. Resta pendent posar-la a disposició dels centres docents aquesta
informació desagregada.

Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de
l'indicador

[2] Resultats anuals de l’opinió dels titulats
0

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
GPA

Valoració global

50

Tancada?
Deriva a una nova
acció de millora?

No

MIJS

Explicació del
seguiment

Responsable

MFPSec

[b] Administració anual de l’enquesta
GPA (amb col·laboració d'AQU Catalunya)

50

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 2
Responsable

Valoració

MTSRL

25

GTS

Valoració

[a] Incorporació de l’enquesta com un nou procés del SGIQ
GPA
El dibuix del procediment està en procés d'elaboració i durant el curs 2016/17 està pendent que s'aprovi per part de la
Comissió de Qualitat
[1] Modificació del SGIQ
[1] Aprovació per part de la CQ UdG

GPSIC

IAI/15/16
09/12/2016

GPED

SEGUIMENT 1
Data
Acció 1
Responsable
Explicació del
seguiment
Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de
l'indicador

GES

Seguiment

GMEP

[a] Incorporació de l’enquesta com un nou procés del SGIQ
GPA
[1] Modificació del SGIQ
[1] Aprovació per part de la CQ UdG
[b] Administració anual de l’enquesta
GPA (amb col·laboració d'AQU Catalunya)
[2] Resultats anuals de l’opinió dels titulats

GMEI

Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació
Acció 2
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

FEP

ACCIONS

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

GTS

Identificació de cau
Procés del SGIQ
Prioritat
Responsable
Termini
Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una
altra actuació de
Tractat per un IAE
Codi IAE
S'ha desestimat

GPSIC

Diagnòstic

GPED

Objectiu

GES

amb condicions

Codi inicial

GMEP

Subestàndard

GMEI

amb condicions

FEP

Estàndard

MIJS

IAI/15/17

valoració de
l'acreditació

MFPSec

OBJECTIU DE
MILLORA

MTSRL

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

[a] Participació activa en la comissió d’enquestes d’AQU Catalunya que dissenya aquestes enquestes.
GPA
[1] Resultats anuals de l’opinió dels diversos agents d’interès

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

b] Administració de les enquestes
GPA

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació
3.2. El SGIQ implementat garanteix la recollida d’informació i dels resultats rellevants per a la gestió eficient de les
titulacions, en especial els resultats d’aprenentatge i la satisfacció dels grups d’interès.
OM 3.2.4
Conèixer el nivell de satisfacció de diferents grups d’interès l’opinió dels quals es rellevant per millorar la qualitat de les
titulacions del centre
No es disposa d’informació sobre la satisfacció de grups d’interès vinculats a la titulació (professorat, ocupadors, etc.)
(subestàndard 3.2. pàg. 22)
Inexistència d’enquestes ad hoc
P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació  
Mitjana
GPA
2015
UdG
No
No
Sí
IAE/15/15

Habilitar procedimientos que permitan valorar la opinión de los egresados sobre la formación recibida, así como de otros
grupos de interés (profesores, tutores, empleadores, etc.) vinculados, de uno u otro modo, a las titulaciones que se
imparten en la Facultad de Educación y Psicología.

Recomanació
Nova acció?

ACCIONS
Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar
Acció 2
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/15/17

Data
Acció 1
Responsable

09/12/2016
[a] Participació activa en la comissió d’enquestes d’AQU Catalunya que dissenya aquestes enquestes.
GPA
Els GPA ha participa anualment en l'enquesta de titulats d'AQU i d'inserció laboral, la propera edició serà aquest curs 2016-2017.
La Universitat de Girona treballa en el marc dels Campus Sectorials. Un Campus sectorial és una plataforma facilitadora de la
transferència de coneixement i tecnologia, està focalitzat en un sector socioeconòmic concret i es basa en la gestió de la demanda de
coneixement. Tant el Consell Assessor Sectorial (CAS) constituït per un grup reduït de persones escollides per la seva trajectòria
professional i personal, totes elles externes a la universitat com l’Agrupació sectorial (AS), que és el conjunt d’empreses i institucions
del sector socioeconòmic han de permetre de valorar els estudis de la UdG, els competències que aquests han de desenvolupar, l’anàlisi
del mercat laboral del sector i la inserció laboral dels nostres titulats, etc.
La Universitat de Girona participa també en la comissió d’enquestes d’AQU amb l’objectiu de definir i implementar altres enquestes
com les de satisfacció del professorat respecte del programa formatiu, les dels responsables acadèmics sobre el desplegament de les
titulacions, etc.
La UdG està treballant en un proposta d'enquesta de professorat i procediment d'administració d'enquesta a iniciar el curs 20162017. Es presenta la primer proposta a l'enquesta als responsables de qualitat dels centres a la reunió de novembre de 2016.

Explicació del
seguiment

Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut
de l'indicador
Valoració

[1] Resultats anuals de l’opinió dels diversos agents d’interès
0%
La UdG participa en aquestes comissió d'enquestesa activament
75

Acció 2
Responsable
Explicació del
seguiment
Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut
de l'indicador
Valoració

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
b] Administració de les enquestes
GPA
La UdG ja administra les enquestes de titulats i participa en les d'inserció laboral. L'enquesta de professorat s'administrarà
una vegada sigui aprovada.
0
0

50

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable

GPA

Valoració global

75

Tancada?

No

Deriva a una nova
acció de millora?

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

FEP

GMEI

GMEP

GES

GPED

GPSIC

GTS

MTSRL

MFPSec

MIJS

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Acció 1

[a] Revisió del procés de seguiment de les titulacions, ajustant els continguts i actualitzant les evidències i els indicadors Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació
Acció 2
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

[a] Comissió de Qualitat UdG i GPA
[1] Modificació efectiva del seguiment
[1] Aprovació per part de la CQ UdG
[b] Seguiment de les titulacions d’acord amb la nova Guia
[b] Comissió de Qualitat de Centre docent (CQC)
[2] Existència dels nous informes de seguiment de centre docent
[2] Aprovació dels informes per part de la CQC

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

OBJECTIU DE MILLORA

IAI/15/18

valoració de
l'acreditació

Estàndard

amb condicions

Subestàndard

amb condicions

Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic
Identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini
Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una altra
actuació de millora?
Tractat per un IAE
Codi IAE
S'ha desestimat

Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació
3.3. El SGIQ implementat facilita el procés de seguiment i, si escau, el procés de modificació de les titulacions, i garanteix
la millora contínua de la seva qualitat a partir de l’anàlisi de dades objectives.
OM 3.3.1
Afavorir la millora contínua de les titulacions i facilitar el procés de seguiment, identificant el centre docent com a
principal responsable de l’elaboració dels informes de seguiment de les titulacions que s’hi imparteixen
El procediment de seguiment de les titulacions dut a terme fins avui no facilita adequadament la millora contínua de les
titulacions ni anticipa l’èxit del procés d’acreditació de les mateixes (subestàndard 3.3. pàg. 24)
Tot i que la UdG ha dut a terme el seguiment de les titulacions seguint les directrius d’AQU Catalunya, a finals del 2014
l’Agència ha modificat la Guia del seguiment i els requeriments associats, alineant el procés de seguiment amb el de
l’acreditació.
P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació  
Alta
[a] Comissió de Qualitat UdG
[b] Comissió de Qualitat de Centre docent (CQC)
[a] Curs 2014-15
[b] Curs 2015-16
FEP
No
No
No

Recomanació
Nova acció?

ACCIONS

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/15/18

Data

09/12/2016

Acció 1

[a] Revisió del procés de seguiment de les titulacions, ajustant els continguts i actualitzant les evidències i els indicadors

Responsable

[a] Comissió de Qualitat UdG i GPA

Explicació del seguiment

El 30 de gener de 2015 es va aprovar el P4 de Seguiment dels resultats i millora de les titulacions oficials de grau i de
màster de la UdG. I aprovat un nou corpus d'indicadors actualitzat i disponible per fer l'informe de seguiment que es farà
públic

Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de
l'indicador
Valoració

[1] Modificació efectiva del seguiment
[1] Aprovació per part de la CQ UdG

100

Acció 2
Responsable
Explicació del seguiment
Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de
l'indicador
Valoració

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
[b] Seguiment de les titulacions d’acord amb la nova Guia
[b] Comissió de Qualitat de Centre docent (CQC)
El seguiment de l'any 2016 es realitza en base a les indicacions de la Guia de seguiment i el quadre d'indicadors
recomanats per AQU Catalunya. Aquest indicadors estan publicats en oberts i els informes seran públics una vegada
aprovats segons el P4 del SGIQ
[2] Existència dels nous informes de seguiment de centre docent
[2] Aprovació dels informes per part de la CQC
Seguiment realitzat

100

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
[a] Comissió de Qualitat UdG
[b] Comissió de Qualitat de Centre docent (CQC)

Responsable
Valoració global
Tancat?
Deriva a un nou objectiu
de millora?

100
Sí
NO

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
Objectiu assolit

Identificació de causes
Procés del SGIQ
Prioritat
Responsable
Termini
Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una altra
actuació de millora?
Tractat per un IAE

MIJS

Diagnòstic

MFPSec

Objectiu

MTSRL

Codi inicial

GTS

favorable

GPSIC

Subestàndard

GPED

favorable

GES

Estàndard

IAI/15/19

GMEP

valoració
de
l'acreditaci

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

0

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

0

FEP

OBJECTIU DE MILLORA

GMEI

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu
4.1. El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica exigits per les titulacions del centre i té
suficient i valorada experiència docent, investigadora i, si escau, professional.
OM 4.1.1
Garantir la presència d’experiència professional de qualitat en la formació rebuda pels estudiants, tot impulsant noves
figures docents, per exemple la de professor col·laborador (professor que comparteix la seva dedicació entre el lloc de
treball professional i la universitat)
A la FEP existeix un percentatge elevat de professorat que simultanieja la docència universitària amb l’activitat
professional, fet que influeix en el percentatge de professorat no doctor (59,7%) i en el percentatge de professorat no a
temps complet (50,6%) (subestàndard 4.1., pàg. 26)
Per assegurar una interacció de qualitat entre coneixement teòric i professional és important que un percentatge
significatiu de professorat dels graus sigui professional extern (àmbit educatiu, socioeducatiu i de la salut)
P3 Planificació i impartició de la docència
Mitjana
[a] Deganat i Vicerectorat de Personal Docent i Investigador (UdG)
[b] Deganat i Vicerectorat de Personal Docent i Investigador i Dpt. Ensenyament
[c] Deganat i Vicerectorat de Personal Docent i Investigador i Depts. Implicats
[a] curs 2015-16
[b] I [c]curs 2016-17
FEP
Sí
No
No
No

ACCIONS
[a] Gestió amb l’Equip de Govern de la Universitat per a l’establiment d’aquest tipus de contracte laboral (professor
col·laborador) en la mesura que és pertinent per a la majoria dels graus de la FEP
[a] Deganat i Vicerectorat de Personal Docent i Investigador (UdG)
[1] Signatura de conveni amb Departament Ensenyament
[1] Conveni signat amb Departa-ment Ensenya-ment i contractació de com a mínim 1 professor col·laborador
[b] Gestió amb Dept. Ensenyament i per a l’establiment amb la UdG de conveni/s de professor col·laborador
[b] Deganat i Vicerectorat de Personal Docent i Investigador i Dpt. Ensenyament

Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació
Acció 2
Responsable

[2] Signatura de conveni amb Departaments de la Generalitat de Catalunya relacionats amb professions vinculades a les
titulacions de la FEP

Indicador

[2] Conveni signat amb Departaments relacionats amb professions vinculades a les titulacions de la FEP i contractació de
com a mínim 2 professors col·laboradors
[c] Gestió amb d’altres Depts. relacionats amb l’àmbit socioeducatiu i de la salut per a l’establiment amb la UdG de
conveni/s de professor col·laborador
[c] Deganat i Vicerectorat de Personal Docent i Investigador i Depts. Implicats
[2] Signatura de conveni amb Departaments de la Generalitat de Catalunya relacionats amb professions vinculades a les
titulacions de la FEP
[2] Conveni signat amb Departaments relacionats amb professions vinculades a les titulacions de la FEP i contractació de
com a mínim 2 professors col·laboradors

Llindar d'acceptació
Acció 3
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/15/19

Data

17/02/2017

Acció 1

[a] Gestió amb l’Equip de Govern de la Universitat per a l’establiment d’aquest tipus de contracte laboral (professor
col·laborador) en la mesura que és pertinent per a la majoria dels graus de la FEP

Responsable
Explicació del
seguiment
Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de
l'indicador
Valoració

[a] Deganat i Vicerectorat de Personal Docent i Investigador (UdG)
o La gestió per part de l’equip de Deganat de la FEP amb l’equip de Govern de la Universitat per a l’establiment d’aquest
tipus de contracte laboral (professor col·laborador) ha tingut lloc al llarg del curs 2015-2016.
[1] Signatura de conveni amb Departament Ensenyament
[1] Conveni signat amb Departa-ment Ensenya-ment i contractació de com a mínim 1 professor col·laborador

100

Acció 2
Responsable

Explicació del
seguiment

Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de
l'indicador
Valoració

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
[b] Gestió amb Dept. Ensenyament i per a l’establiment amb la UdG de conveni/s de professor col·laborador
[b] Deganat i Vicerectorat de Personal Docent i Investigador i Dpt. Ensenyament
o L’acció anterior ha implicat simultàniament la negociació amb el Departament d’Ensenyament en la mesura que s’ha
començat per establir acords que facilitin la presència de mestres d’educació infantil, primària i secundària en la formació
dels futrs mestres i professors (professorat que comparteix la seva dedicació entre el lloc de treball professional i la
universitat).
o Així, el 14 de setembre de 2016 s’ha signat un conveni de col·laboració entre el Departamet d’Ensenyament i la
Universitat de Girona per a la incorporació a la universitat, amb dedicació a temps parcial, de professorat de cossos
[2] Signatura de conveni amb Departaments de la Generalitat de Catalunya relacionats amb professions vinculades a les
titulacions de la FEP
[2] Conveni signat amb Departaments relacionats amb professions vinculades a les titulacions de la FEP i contractació de
com a mínim 2 professors col·laboradors
En concret, el curs 2016-2017 són dos els professors de cossos docents de secundària que s’han incorporat a jornada
parcial a la universitat.

100

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de
l'indicador
Valoració

0

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
[a] Deganat i Vicerectorat de Personal Docent i Investigador (UdG)
[b] Deganat i Vicerectorat de Personal Docent i Investigador i Dpt. Ensenyament
[c] Deganat i Vicerectorat de Personal Docent i Investigador i Depts. Implicats

Responsable
Valoració global

70

Tancada?
Deriva a una nova
acció de millora?

No

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

MTSRL

MFPSec

MIJS

Acció prevista en el Pla de Millora per al curs 2016-2017
[2] Signatura de conveni amb Departaments de la Generalitat de Catalunya relacionats amb professions vinculades a les
titulacions de la FEP
[2] Conveni signat amb Departaments relacionats amb professions vinculades a les titulacions de la FEP i contractació de
com a mínim 2 professors col·laboradors

Indicador

GTS

[c] Deganat i Vicerectorat de Personal Docent i Investigador i Depts. Implicats

Explicació del

GPSIC

Responsable

GPED

[c] Gestió amb d’altres Depts. relacionats amb l’àmbit socioeducatiu i de la salut per a l’establiment amb la UdG de
conveni/s de professor col·laborador

GES

Acció 3

GMEP

IAI/15/19

GMEI

valoració
de
l'acreditaci

FEP

OBJECTIU DE MILLORA

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

0

MFPSec

MIJS

Objectiu

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

GTS

Codi inicial

GPSIC

favorable

GPED

Subestàndard

GES

favorable

GMEP

Estàndard

IAI/15/20

GMEI

valoraci
ó de
l'acredit

FEP

OBJECTIU DE MILLORA

MTSRL

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu
4.1. El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica exigits per les titulacions del centre i té
suficient i valorada experiència docent, investigadora i, si escau, professional.
OM 4.1.1b
Elaborar un informe que contingui propostes relacionades directament amb un pla de suport a les activitats del
professorat.
Es tracta que es contemplin les dedicacions a recerca, a projectes d’innovació, a gestió, i a docència segons
característiques dels grups i les assignatures.(en aquest objectiu hi té la responsabilitat última l’equip de govern de la universitat però
la Facultat hi vol participar)

Diagnòstic

En general el professorat de la FEP té un reconeixement moderat quant a experiència investigadora (subestàndard 4.1.,
pàg. 27)

Identificació de causes

Nombre elevat de professorat associat.
El professorat de la FEP té molta docència en grups grans d’estudiants, fet que augmenta el temps que es necessita per a
la planificació i
l’atenció a l’estudiant, i sovint també complica la disponibilitat per la a les tasques de recerca.
Recursos docents molt ajustats

Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini
Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una altra
actuació de millora?
Tractat per un IAE
Codi IAE

No hi ha vinculació a cap procés
Alta
Deganat i coordinació dels graus, departaments
des-16
No
No
Sí
IAE/15/17
Mejorar significativamente los indicadores relacionados con la tarea investigadora del profesorado y su repercusión en la
calidad de los títulos en proceso de Acreditación.
Sí
La recomanació es correspon exactament a l'objectiu de millora

Recomanació
S'ha desestimat
Nova acció?

ACCIONS
Constitució d’una comissió de treball, coordinada pel Deganat, que faci una avaluació de necessitats i plantegi
propostes perquè el professorat pugui distribuir millor el seu temps de treball i perquè es valorin les diferent tipus de
tasques que fa (docència, recerca, innovació, formació, gestió, innovació, recerca, etc.)
Deganat i coordinació dels graus, departaments
[1] Informe amb els resultats de l’estudi descripció situació professorat i amb les propostes orientadores per a un pla de
suport a les activitats del professorat
[1] Informe presentat a la persona responsable d’aquest tema en l’equip de Govern de la UdG

Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/15/20

Data

17/02/2017

Acció 1

Constitució d’una comissió de treball, coordinada pel Deganat, que faci una avaluació de necessitats i plantegi propostes
perquè el professorat pugui distribuir millor el seu temps de treball i perquè es valorin les diferent tipus de tasques que fa
(docència, recerca, innovació, formació, gestió, innovació, recerca, etc.)

Responsable

Deganat i coordinació dels graus, departaments
Al llarg del curs 2015-2016, des de l’equip deganat de la FEP s’ha creat una Comisisió coordinada pel Dr. Jaume Ametller, coordinador
del grau en mestre en Educació Primària amb funcions delegades d’innovació i projectes. Aquesta Comissió, a partir de l’anàlisi
descriptiva de la situació laboral del professorat, ha elaborat un informe que proposa diferents accions per tal que el professorat pugui
distribuir millor el seu tenps i que se li reconeguin i valorin diferents tipus de tasques que ja fa (docència en diferets formats, recerca,
innovació, formació, gestió, etc.).
Els eixos bàsics d’aquest document han estat discutits a l’equip de deganat, amb els directors dels tres departaments amb docència a
la Facultat i amb les directores dels dos instituts de recerca associats a la FEP. Aquest informe s’ha presentat a l’equip de rectorat.

Explicació del seguiment

[1] Informe amb els resultats de l’estudi descripció situació professorat i amb les propostes orientadores per a un pla de
suport a les activitats del professorat
[1] Informe presentat a la persona responsable d’aquest tema en l’equip de Govern de la UdG

Indicador
Llindar d'acceptació

Paral·lelament, l’equip de rectorat de la UdG, amb la coordinació el vicerectorat de Personal Docent i Investigador (VRPDI), ha iniciat
el procés d etreball que ha de concloure amb: 1) Projecte Pla de Dedicació Acadèmica del professorat de la UdG, i 2)Programa pilot
per a donar suport a iniciatives i activitats del PDI en els àmbits del compromís social, la projecció dels estudis de la UdG i la
comunicació científica.
L’1 de desembre de 2016 es va presentar l’esborrany de Programa pilot d’implantació del Pla d’Activitats del Professorat de la
Universitat de Girona, i ha quedat constància la proposta no té prou consens i sobretot que l’objectiu inicial de la proposta no es pot
aconseguir sense un replantejament profund del seu abast. Actualment està obert un debat ampli i transparent sobre el conjunt
d’activitats que s’han de considerar incloses en els tres vessants que integren la feina del professorat: docent, recerca i transferència i
gestió universitària.
El Projecte Pla de Dedicació Acadèmica del professorat de la UdG s’ha de materialitzar en un any a fi de poder implantar els canvis a la
normativa en vigor perquè tinguin efecte en la programació del curs 2019-2020. El Programa pilot per a donar suport a iniciatives i
activitats del PDI en els àmbits del compromís social, la projecció dels estudis de la UdG i la comunicació científica s’hauria d’aprovar
durant el primer quadrimestre de 2017, amb caràcter de prova pilot.
Documents:
1. Pla de suport a les activitats del PDI de la Facultat d’Educació i Psicologia (evidència 3.4.2.)
2. Reformulació Programa pilot Pla d’Activitats del Professorat de la UdG (1.12.2016) (evidència 3.4.3.)

Resultat obtingut de
l'indicador

Valoració

100

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable
Valoració global
Tancada?
Deriva a una nova acció
de millora?

Deganat i coordinació dels graus, departaments
100
Sí

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
Assolit

MTSRL

MFPSec

MIJS

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu
4.1. El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica exigits per les titulacions del centre i té
suficient i valorada experiència docent, investigadora i, si escau, professional.
OM 4.1.2

Objectiu

Millorar el percentatge d’estudiants que respon a les enquestes de docència (objectiu condicionat al compliment de
l’objectiu 3.2.2) IAI/15/15

Diagnòstic

El percentatge de respostes dels estudiants a les enquestes de docència (UdG) és baix (entre 10-30%) (subestàndard 4.1.,
pàg. 28)

Identificació de causes

Percepció per part dels estudiants que les respostes a les enquestes de docència no tenen repercussió en la millora. En
alguns casos d’assignatures en què hi participa un nombre elevat de professorat, apareixen errors en la correspondència
estudiants-professorat a avaluar

Procés del SGIQ vinculat
Prioritat

P20 Administració i anàlisi de les enquestes de docència
Alta

Responsable

[a] Coordinació dels graus
[b] Vicerectorat Planificació, Innovació i Empresa
[c] Administració i secretaria d’estudis de la FEP

Termini
Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una altra
actuació de millora?
Tractat per un IAE
Codi IAE
Recomanació
S'ha desestimat

GTS

Codi inicial

GPSIC

favorable

GPED

favorable

Subestàndard

GES

Estàndard

GMEP

IAI/15/21

valoració de
l'acreditació

GMEI

OBJECTIU DE
MILLORA

FEP

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

curs 2016-2017
FEP
No
No
Sí
IAE/15/13
Plantear acciones de mejora para aumentar el número de respuestas en las encuestas de satisfacción.
Sí
La recomanació es correspon exactament a l'objectiu de millora

Nova acció?

ACCIONS

Responsable
Indicador

[a] En acabar cada semestre, petició explícita per part de la coordinació del grau/màster als estudiants per tal que
responguin les enquestes
[a] Coordinació dels graus
[1] Percentatge de respostes en la majoria d’enquestes de docència
[1] Percentatge de respostes superior al 30%
[b] Publicació del resum dels resultats de les enquestes a nivell de curs i de titulació per tal que estudiants i
professorat el puguin consultar
[b] Vicerectorat Planificació, Innovació i Empresa
[2] Resultats accessibles a la web de la FEP

Llindar d'acceptació

[2] Resultats accessibles a la web cada semestre i com a molt tard 3 mesos després d’aplicació de l’enquesta

Acció 3

[c] Revisió del procés administratiu d’introducció de dades per aconseguir que a l’hora de respondre a els enquestes
de docència els estudiants puguin fer-ho de tots els professors que els han impartit docència i únicament d’aquests
[c] Administració i secretaria d’estudis de la FEP
[3] Correspondència entre estudiant i professor a avaluar
[3] 80%

Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació
Acció 2

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/15/21

Data

17/02/2017
[a] En acabar cada semestre, petició explícita per part de la coordinació del grau/màster als estudiants per tal que
Sí
responguin les enquestes
[a] Coordinació dels graus
En acabar cada semestre, des del curs 2015-2016, des de la FEP es despleguen diferents accions adreçades a augmentar el
percentatge de respostes per part dels estudiants a les enquestes de docència UdG:
1. S’envia un correu a tots els estudiants, elaborat per part de l’equip de Deganat, recordant el termini per respondre les
enquestes i sobretot posant èmfasi en la importància que té la seva opinió-valoració. Aquest correu és enviat als
estudiants des de cada coordinació d’estudis (evidència 3.4.4).
2
l b
ll en
i f la majoria
i
l l de docència
è i
dif
ll
d l F l
S’hi
d l
[1]S’h
Percentatge
de respostes
d’enquestes

Acció 1
Responsable

Explicació del seguiment

Indicador
Llindar d'acceptació

[1] Percentatge de respostes superior al 30%
En la taula següent, s’observen les xifres de participació en les enquestes de docència a la FEP en els darrers cursos.
Taula. Percentatge de respostes enquestes de docència (FEP - per semestres)
Curs i semestre % participació
2011-12 1r 6,2; 2n 9,1 i mitjana anual 8,5
2012-13 1r 19,4; 2n 8 i mitjana anual 10,5
2013-14 1r 14,1; 2n 21,5 i mitjana anual 19,5
2014-15 1r 25,4; 2n 17,6 i mitjana anual 19,5
2015-16 1r 27,8, 2n 17,2 i mitjana anual 20,5
En la taula es constata un augment clar del percentatge de respostes a les enquestes per part dels estudiants si es posa
en comparació el curs 2011-2012 i 2012-2013 respecte el curs 2015-2016 (8,5%-10,5% vs 20,5%). Entre el curs 2014-2015 i
el curs 2015-216, existeix també increment però en aquest cas és lleuger (19,5% vs 20,5%).
Malgrat la millora, no s’assoleix del tot el percentatge de respostes que ens proposàvem (superior al 30%).

Resultat obtingut de
l'indicador

Valoració

75

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

GPED

GPSIC

GTS

MTSRL

MFPSec

MIJS

Valoració

GES

Explicació del seguiment

GMEP

Responsable

GMEI

[b] Publicació del resum dels resultats de les enquestes a nivell de curs i de titulació per tal que estudiants i professorat el
Sí
puguin consultar
[b] Vicerectorat Planificació, Innovació i Empresa
Aquesta acció de millora està absolutament condicionada l’assoliment previ de l’objectiu 3.2.2 (IAI/15/15), que és
responsabilitat de al Comissió de Qualitat de la UdG.
[2] Resultats accessibles a la web de la FEP
[2] Resultats accessibles a la web cada semestre i com a molt tard 3 mesos després d’aplicació de l’enquesta

Acció 2

Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de
l'indicador

IAI/15/21

valoració de
l'acreditació

FEP

OBJECTIU DE
MILLORA

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

0
0

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 3

[c] Revisió del procés administratiu d’introducció de dades per aconseguir que a l’hora de respondre a els enquestes de
docència els estudiants puguin fer-ho de tots els professors que els han impartit docència i únicament d’aquests

Responsable
Explicació del seguiment
Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de
Valoració

[c] Administració i secretaria d’estudis de la FEP
Aquesta acció de millora posterior a l’anterior i, a més, està prevista en el Pla de Millora per al curs 2016-2017.
[3] Correspondència entre estudiant i professor a avaluar
[3] 80%
Acció prevista per al curs 2016-2017
Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

0

Valoració global de l'objectiu de millora
[a] Coordinació dels graus
[b] Vicerectorat Planificació, Innovació i Empresa
[c] Administració i secretaria d’estudis de la FEP

Responsable
Valoració global

45

Tancada?
Deriva a una nova acció
de millora?

No

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Sí

GPED

GPSIC

GTS

MTSRL

MFPSec

MIJS

MADEI

Codi inicial

GES

favorable

GMEP

favorable

GMEI

Estàndard
Subestàndard

FEP

IAI/15/22

valoració de
l'acreditació

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

GMEI

OBJECTIU DE
MILLORA

FEP

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

Sí

Sí

Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu
4.1. El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica exigits per les titulacions del centre i té
suficient i valorada experiència docent, investigadora i, si escau, professional.
OM 4.1.3
Disposar de més informació sobre el grau de satisfacció i l’opinió en general dels estudiants en relació amb els
aspectes relacionats amb la docència de tots els graus i màsters

Objectiu

La FEP i el seu professorat disposa de poca informació (pel que fa a la majoria dels graus i al màster) sobre l'opinió dels
estudiants en relació amb aspectes tals com coordinació i organització, planificació curricular, professorat, PAT,
Pràcticum i TFG/TFM, etc. (subestàndard 4.1., pàg. 28)

Diagnòstic

Manca d’informació (en la majoria dels graus/màster) sobre la satisfacció dels estudiants en relació a aspectes específics
que no es recullen a l'enquesta general de docència (coordinació i organització, planificació curricular, professorat, PAT,
Pràcticum i TFG/TFM, etc.)

Identificació de
causes
Procés del SGIQ
Prioritat
Responsable
Termini
Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una
altra actuació de
Tractat per un IAE

P20 Administració i anàlisi de les enquestes de docència
Mitjana-alta
Deganat i coordinació dels graus
gen-17
FEP
No
No
No

ACCIONS
[a] Elaboració i aplicació semestral d’un qüestionari de valoració per cada titulació que inclogui
aspectes tals com coordinació i organització, planificació curricular, professorat, PAT, Pràcticum i TFG/TFM, etc.
Deganat i coordinació dels graus
[1] Qüestionari disponible en format online, diferenciant el model de 1r i 2n semestre
[2] Percentatge respostes dels estudiants
[3] Acta-resum dels temes tractats i acords presos en les reunions amb delegats i en les reunions amb estudiants de
cada curs
[4] Percentatge participació de delegats en les reunions amb la coordinació

Acció 1
Responsable

Indicador

Llindar
d'acceptació

[1] Qüestionari elaborat i aplicat
[2] Superior al 50%
[3] Tant en un cas com en l’altre, mínim de 2 reunions anuals, 1 per semestre
[4] Superior al 50%

Acció 2

[b] Sistematització de les reunions entre la coordinació de cada titulació i els delegats, i també de les reunions entre la
coordinació de cada titulació i el grup d’estudiants de cada curs. Tant en un cas com en l’altre, com a mínim una reunió
per semestre, i sempre que es cregui necessari a petició dels estudiants, del professorat o de la coordinació

Responsable

Deganat i coordinació dels graus
[1] Qüestionari disponible en format online, diferenciant el model de 1r i 2n semestre
[2] Percentatge respostes dels estudiants
[3] Acta-resum dels temes tractats i acords presos en les reunions amb delegats i en les reunions amb estudiants de
cada curs
[4] Percentatge participació de delegats en les reunions amb la coordinació
[1] Qüestionari elaborat i aplicat
[2] Superior al 50%
[3] Tant en un cas com en l’altre, mínim de 2 reunions anuals, 1 per semestre
[4] Superior al 50%

Indicador

Llindar
d'acceptació

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

en
Educ
ació
Soci
al El
Grau
en
Educ

Grau
en
Ped
agog
ia El
Grau
en
Ped

Grau
en
Psic
olog
ia El
Grau
en
Psic

Llindar d'acceptació
Resultat obtingut
de l'indicador
50

Sí

Sí

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 2

[b] Sistematització de les reunions entre la coordinació de cada titulació i els delegats, i també de les reunions entre la
coordinació de cada titulació i el grup d’estudiants de cada curs. Tant en un cas com en l’altre, com a mínim una reunió
per semestre, i sempre que es cregui necessari a petició dels estudiants, del professorat o de la coordinació

Màst
er en
Aten
ció a
la
Diver
sitat
en
una

Responsable

Deganat i coordinació dels graus

100
Sí

Sí

Sí

Sí

MADEI

Sí

[1] Qüestionari disponible en format online, diferenciant el model de 1r i 2n semestre
[2] Percentatge respostes dels estudiants
[3] Acta-resum dels temes tractats i acords presos en les reunions amb delegats i en les reunions amb estudiants de
cada curs
[4] Percentatge participació de delegats en les reunions amb la coordinació
[1] Qüestionari elaborat i aplicat
[2] Superior al 50%
[3] Tant en un cas com en l’altre, mínim de 2 reunions anuals, 1 per semestre
[4] Superior al 50%

Indicador

Valoració

MIJS

Explicació del
seguiment

MFPSec

Responsable

MTSRL

[a] Elaboració i aplicació semestral d’un qüestionari de valoració per cada titulació que inclogui
aspectes tals com coordinació i organització, planificació curricular, professorat, PAT, Pràcticum i TFG/TFM, etc.
Deganat i coordinació dels graus
La FEP ha elaborat un qüestionari de valoració que inclou aspectes tals com coordinació i organització, planificació
curricular, professorat, PAT, Pràcticum i TFG/TFM, etc. El qüestionari té preguntes comunes a tots els graus i també
algunes preguntes que són específiques d’acord amb les particularitats de cada grau. Es diferencia el model de
qüestionari de 1r del de 2n semestre i també hi ha models diferenciats en funció del curs (1r, 2n, 3r i 4t)(evidència
3.4.6.).
El 23 de febrer de 2017 esta preevista una reunió amb tots els estudiants delegats (tots els grups i tos els cursos) en al
qual es presenta aquest qüestionari per tal de discutir-lo i consensuar-ne la versió final. Es preveu la primera aplicació online el juny de 2017.

GTS

17/02/2017

Acció 1

GPSIC

Data

GPED

IAI/15/22

GES

SEGUIMENT 1

GMEP

Seguiment

Sí

Sí

Sí

Sí

[1] Qüestionari disponible en format online, diferenciant el model de 1r i 2n semestre
[2] Percentatge respostes dels estudiants
[3] Acta-resum dels temes tractats i acords presos en les reunions amb delegats i en les reunions amb estudiants de
cada curs
[4] Percentatge participació de delegats en les reunions amb la coordinació
[1] Qüestionari elaborat i aplicat
[2] Superior al 50%
[3] Tant en un cas com en l’altre, mínim de 2 reunions anuals, 1 per semestre
[4] Superior al 50%

Indicador

Llindar d'acceptació
Resultat obtingut
de l'indicador
Valoració

72

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Responsable

Deganat i coordinació dels graus

Valoració global

60

Tancada?

no

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

MADEI

MIJS

Gra
u en
Treb
all
Soci
al

MFPSec

Grau
en
Psic
olog
ia

MTSRL

Grau
en
Ped
agog
ia

GTS

GPSIC

GMEP

en
Educ
ació
Soci
al

Màst
er en
Aten
ció a
la

Màs
ter
en
Treb
all,

100 50 50 100 100 100 100 100

Valoració global de l'objectiu de millora

Deriva a una nova
acció de millora?

us
en
ME
I/
ME

GPED

Explicació del
seguiment

en
Educ
ació
Soci
al

GES

Durant el curs 2015-2016 s’han dut a terme dues reunions de coordinació amb els delegats de cada especialitat, una al
final del primer semestre i una al final del segon semestre. La informació s’ha fet arribar a tot el professorat. De la
mateixa manera, els tres coordinadors d’especialitat han mantingut trobades vàries amb els estudiants i han fet arribar la
informació a la coordinació del màster. Com que el resultat ha estat satisfactori per totes les parts, el següent pas serà
recollir aquesta informació de manera sistemàtica en actes-resum dels temes tractats i desl acords presos.

GMEI

IAI/15/22

valoració de
l'acreditació

FEP

OBJECTIU DE
MILLORA

0

0

100

Codi inicial
Objectiu

Diagnòstic

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

MIJS

Sí

GPSIC

Sí

GPED

GES

MFPSec

favorable

MTSRL

favorable

Subestàndard

GTS

Estàndard

GMEP

IAI/15/23

valoració de
l'acreditació

GMEI

OBJECTIU DE MILLORA

FEP

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge
5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament el procés d’aprenentatge i els d’orientació professional
faciliten la incorporació al mercat laboral.
OM 5.1.1
En aquelles titulacions que no està creat com a tal (Grau en Pedagogia , Grau en Treball Social i Màster en Treball),
estructurar i completar el Pla Acció Tutorial (PAT), tenint en compte les diferents accions de tutoria i orientació
acadèmica i professional que existeixen
Les titulacions de la FEP disposen de diferents accions de tutoria i orientació acadèmica, però algunes (Grau en Pedagogia
, Grau en Treball Social i Màster en Treball) no disposen d’un Pla d’Acció Tutorial (PAT) en el sentit ple del terme
(subestàndard 5.1., pàg. 33)

Identificació de causes

La necessitat de sistematitzar les accions d’orientació acadèmica i de tutoria no s’ha prioritzat en algunes titulacions

Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini
Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una altra
actuació de millora?
Tractat per un IAE
Codi IAE

P6 Atenció i tutorització dels estudiants
Alta
Coordinació dels graus
gen-17
Grau en Pedagogia, Treball Social i Màster en Treball
No
No
Sí
IAE/15/22
Reducir el plazo marcado para elaborar y aplicar el Plan de Acción Tutorial a todas las titulaciones que no disponen de
PAT formalizado, ya que se considera excesivo, siendo factible que pueda llevarse a cabo antes de la fecha indicada.

Recomanació
S'ha desestimat

No
S'ha modificat en el termini. De l'1 de juliol de 2017 s'ha avançat a l'1 de gener de 2017

Nova acció?

ACCIONS
Acció 1
Responsable

Creació d’un grup de treball amb professorat de la titulació perquè estructuri i completi el Pla d’Acció Tutorial
Coordinació dels graus
[1] Publicació del Pla Acció Tutorial a la pàgina web de l’estudi
[2] Aplicació progressiva de les diferents accions de tutoria i orientació establertes en el PAT a partir del 2n semestre del
curs 2016-2017
[3] Satisfacció estudiants i professorat amb l’aplicació de les accions

Indicador

Sí

[1] PAT publicat i penjat al web
[2] Mitjana de satisfacció d’estudiants de 7 (0-10) (qüestionari AM 4.1.3 IAI/15/23)
[3] Valoració positiva per part del professorat recollida a les actes de les reunions amb professorat implicat

Llindar d'acceptació

Creació d’un grup de treball amb professorat de la titulació perquè estructuri i completi el Pla d’Acció Tutorial
Coordinació dels graus
Seguiment per titulació

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de
l'indicador

Valoració mitjana
40

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable

Coordinació dels graus

Valoració global

40

Tancada?
Deriva a una nova acció
de millora?

No

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Sí

Sí

Sí

Gra
u
en
Pe
dag
ogi
a
En
les

Gra
u
en
Tre
ball
Soc
ial
En
el
Gra

Mà
ste
r
en
Tre
ball
,
Rel
aci
ons

MF
PS
ec
Les
mil
lor
es
en
l’e
qui

25

25 75

MIJS

MFPSec

MTSRL

GTS

GPSIC

GPED
Sí

[1] Publicació del Pla Acció Tutorial a la pàgina web de l’estudi
[2] Aplicació progressiva de les diferents accions de tutoria i orientació establertes en el PAT a partir del 2n semestre del
curs 2016-2017
[3] Satisfacció estudiants i professorat amb l’aplicació de les accions

Indicador

Valoració

GES

17/02/2017

GMEP

IAI/15/23

Data
Acció 1
Responsable

GMEI

SEGUIMENT 1

FEP

Seguiment

favorable

Subestàndard

favorable

Procés del SGIQ vinculat
Prioritat

Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge
5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament el procés d’aprenentatge i els d’orientació professional
faciliten la incorporació al mercat laboral.
OM 5.1.2
Millorar la satisfacció dels estudiants en la coordinació i estructura dels mòduls de CAPI
Des de l’inici del grau s’han fet accions de millora en relació amb el mòdul CAPI (Competències Acadèmiques i
Professionals Integrades); no obstant això, encara s’identifica un baix-moderat nivell de satisfacció amb alguns dels seus
mòduls (especialment el 2 i el 4) (subestàndard 5.1., pàg. 34)
L’estructuració i distribució dels continguts i de les competències que es treballen en el mòdul de CAPI és complexa i
inclou un nombre considerable de professorat
P8 Gestió de l'orientació professional
Alta

Responsable

Coordinació del grau

Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic
Identificació de causes

[a] Curs 2015-16
[b] Curs 2016-2017
A finals de curs: recull i anàlisi dades enquestes
Grau en Psicologia
No
No

Termini
Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una altra
actuació de millora?
Tractat per un IAE
Codi IAE
Recomanació
S'ha desestimat

Sí

Sí
IAE/15/32
Mejorar la articulación del profesorado que desarrolla el CAPI, incidiendo en la mejora de su coordinación.
Sí

Sí

El grau en psicologia ja contempla al pla de millora la proposta de treballar els aspectes que tenen a veure amb els continguts,
metodologia, competències i la millora de coordinacióintra ientre els 4 mòduls del CAPI. A finals del curs 1415 i al llarg del curs
1516, coordinació ha fet diverses reunions amb l’equip de professorat de tots els mòduls per tal que cada professor/a conegui el
contingut i la metodologia de treball emprada a cada un d’ells, i a més a més, s’han revisat, acordat i fixat les competències que es
treballaran en cadascun. Les avaluacions del primer semestre del curs 1516 ha estat satisfactòries en tres dels quatres CAPIs.
Coordinació i els professors del Capi amb una valoració menys positiva per part dels estudiants, ha acordat reunir-se amb ells per
tal de valorar el funcionament del mateix. La intenció és que fer reunions a inici i final de cada curs per anar valorant el
funcionament d’aquests mòduls. Val a dir que coordinació també ha tingut en compte el punt de vista dels estudiants per anar
introduint propostes de millora conjunta amb el professorat.

Nova acció?

ACCIONS
[a] Reunions amb estudiants, per una banda, i amb docents, per l’altra, per avaluar els aspectes a millorar en
l’estructura i desenvolupament global del mòdul CAPI
Coordinació del Grau
[1] Acta-resum dels temes tractats i acords presos en les reunions amb estudiants i professors
[1] Com a mínim 2 reunions anuals amb cada col·lectiu
[b] Enquesta satisfacció estudiants (la de la UdG i una de pròpia) als estudiants per tal d’avaluar el funcionament de
cadascun dels 4 mòduls de CAPI
Coordinació del Grau
[2] Satisfacció estudiants en els diferents indicadors de els enquestes
[2] De les enquestes UdG, cap mòdul CAPI valorat per sota del 3 (0-5). De l’enquesta pròpia, el 70-80% estudiants mostra
satisfacció amb les millores

Sí

Acció 3

NOVA ACCIÓ. Estructuració i distribució de continguts i de les competències que es treballen en els 4 mòduls de CAPI.

Sí

Responsable
Indicador

Coordinació del Grau

Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació
Acció 2
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Sí

Llindar d'acceptació

Seguiment
17/02/2017

Data

[a] Reunions amb estudiants, per una banda, i amb docents, per l’altra, per avaluar els aspectes a millorar en
l’estructura i desenvolupament global del mòdul CAPI
Coordinació del Grau

Acció 1
Responsable

Sí

Explicació del seguiment

Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de
l'indicador
Valoració

[1] Acta-resum dels temes tractats i acords presos en les reunions amb estudiants i professors
[1] Com a mínim 2 reunions anuals amb cada col·lectiu

0

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
[b] Enquesta satisfacció estudiants (la de la UdG i una de pròpia) als estudiants per tal d’avaluar el funcionament de
cadascun dels 4 mòduls de CAPI
[2] Satisfacció estudiants en els diferents indicadors de els enquestes

Acció 2
Responsable
Explicació del seguiment
Indicador

Sí

[2] Satisfacció estudiants en els diferents indicadors de els enquestes
[2] De les enquestes UdG, cap mòdul CAPI valorat per sota del 3 (0-5). De l’enquesta pròpia, el 70-80% estudiants mostra
satisfacció amb les millores

Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de
l'indicador
Valoració

0

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 3

NOVA ACCIÓ. Estructuració i distribució de continguts i de les competències que es treballen en els 4 mòduls de CAPI.

Responsable

Coordinació del Grau
El Grau en Psicologia ja contempla al pla de millora la proposta de treballar els aspectes que tenen a veure amb els
continguts, metodologia, competències i la millora de coordinació intra i entre els 4 mòduls del CAPI. A finals del curs
2014-2015 i al llarg del curs 2015-2016, coordinació ha fet diverses reunions amb l’equip de professorat de tots els
mòduls per tal que cada professor conegui el contingut i la metodologia de treball emprada a cada un d’ells, i a més a
més, s’han revisat, acordat i fixat les competències que es treballaran en cadascun segons el curs en que s’imparteixen.
Les avaluacions del primer semestre del curs 2015-2016 ha estat satisfactòries en tres dels quatres CAPIs. Coordinació i
els professors del CAPI3, amb una valoració menys positiva per part dels estudiants, han fet una revisió dels continguts
impartits per tal de millorar el funcionament el curs següent. El seguiment del mòdul CAPI es farà un cop finalitzat cada
mòdul considerant el punt de vista dels estudiants, a partir de les enquestes d’avaluació i les reunions amb els delegats de
cada curs del Grau, per anar introduint propostes de millora conjunta amb el professorat que imparteix aquests mòduls.

Explicació del seguiment

Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de
l'indicador
Valoració

0
0

100

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable
Valoració global
Tancada?
Deriva a una nova acció
de millora?

Sí

Coordinació del grau
100
Sí

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
Assolit

MIJS

MFPSec

MTSRL

GTS

GPSIC

GPED

GES

GMEP

IAI/15/24

valoració de
l'acreditació

Estàndard

FEP

OBJECTIU DE MILLORA

GMEI

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

Estàndard

favorable

Subestàndard

favorable

Procés del SGIQ vinculat
Prioritat

Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge
5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament el procés d’aprenentatge i els d’orientació professional
faciliten la incorporació al mercat laboral.
OM 5.1.3
Com a un subprojecte específic del PAT, dur a terme i avaluar el pla de mentoria: Pla de Suport i Cohesió entre iguals
(Pla SiC)
En el Grau en Psicologia es vol potenciar el suport entre els iguals per tal de millorar l’adaptació, coneixement i
participació en la facultat i els estudis, així com poder identificar possibles casos d’abandonament dels estudis
(subestàndard 5.1., pàg. 34)
Nivell moderat de participació dels estudiants (i engagement) en els òrgans que els representen i en la institució, en
general. Alguns casos d’abandonament.
P6 Atenció i tutorització dels estudiants
Mitjana

Responsable

Coordinació del Grau, delegats de curs i ARPP (Associació d’Estudiants dels Estudis de Grau en Psicologia)

Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic
Identificació de causes

Termini
Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una altra
actuació de millora?
Tractat per un IAE

[a] setembre 2015- juliol 2016
[b] setembre 2016-juliol 2017
Grau en Psicologia
No
No

Sí

No

Sí

[a] aplicació Pla de mentoria de manera pilot el curs 2015-2016
Coordinació del Grau, delegats de curs i ARPP (Associació d’Estudiants dels Estudis de Grau en Psicologia)
[1] Qüestionari per avaluar funcionament de l’aplicació del pla pilot als estudiants mentorats i als mentors
[1] Qüestionari elaborat i aplicat
[b] Avaluació, millora i seguiment del seu desplegament pels cursos següents.
Coordinació del Grau, delegats de curs i ARPP (Associació d’Estudiants dels Estudis de Grau en Psicologia)
[2] Augment en el nivell de satisfacció estudiants mentorats i als mentors (enquesta avaluació)
[2] Mitjana de satisfacció de 7 (0-10)

Sí

ACCIONS
Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació
Acció 2
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Sí

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/15/25

Data
Acció 1
Responsable

17/02/2017
[a] aplicació Pla de mentoria de manera pilot el curs 2015-2016
Coordinació del Grau, delegats de curs i ARPP (Associació d’Estudiants dels Estudis de Grau en Psicologia)
El Pla de Mentoria entre iguals es va posar en marxa el curs 2015-2016 de manera pilot des de la coordinació dels estudis
de psicologia i el suport d’un professor del mòdul CAPI 1. Es van realitzar reunions de treball i entrevistes amb altres
estudis de la UdG que ja estaven desenvolupant aquests tipus de pla per tal de crear el projecte. El pla de mentoria ha
estat programat com una activitat complementària al PAT en Psicologia que es treballa a partir dels 4 mòduls de CAPI.
Aquest pla no està vinculat a cap matèria docent concreta però ha establert com a activitat de reconeixement acadèmic
d dQüestionari
èdi
l avaluar funcionament
i i i de
d l’aplicació del
l pla
j pilotElals
Pl estudiants
SiC é
bj i i als mentors
l ) Of i l
[1]
per
mentorats

Explicació del seguiment

Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de
l'indicador
Valoració

[1] Qüestionari elaborat i aplicat
El pla ha tingut una molt bona rebuda el primer curs 2015-2016 (10 mentors i 29 mentorats) i una elevada participació
aquest segon curs 2016-2017 (12 mentors i 49 mentorats). Les enquestes d’avaluació administrades a finals del primer
100

Acció 2
Responsable
Explicació del seguiment
Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de
l'indicador
Valoració

Sí

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
[b] Avaluació, millora i seguiment del seu desplegament pels cursos següents.
[2] Augment en el nivell de satisfacció estudiants mentorats i als mentors (enquesta avaluació)
[2] Augment en el nivell de satisfacció estudiants mentorats i als mentors (enquesta avaluació)
[2] Mitjana de satisfacció de 7 (0-10)

0

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable

Coordinació del Grau, delegats de curs i ARPP (Associació d’Estudiants dels Estudis de Grau en Psicologia)

Valoració global

75

Tancada?
Deriva a una nova acció
de millora?

No

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Sí

MIJS

MFPSec

MTSRL

GTS

GPSIC

GPED

GES

GMEP

IAI/15/25

valoració de
l'acreditació

GMEI

OBJECTIU DE MILLORA

FEP

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

GMEI

GMEP

GES

GPED

GPSIC

GTS

MTSRL

MFPSec

Responsable

Deganat i coordinació de graus

Termini

01/12/2016

Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una altra
actuació de millora?
Tractat per un IAE
Codi IAE

Tots
No
No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
IAE/15/23
Reducir el plazo marcado para mejora analizar, revisar y sistematizar las acciones de orientación profesional de los
estudiantes de la FEP, incrementado las evidencias que permitan valorar la satisfacción de los estudiantes, graduados y
empleadores con los servicios de la “Borsa de Treball”.
No
Sha modificat el termini establert per al compliment de l'objectiu. S'ha marcat el desembre de 2016

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Constitució d’un grup de treball amb professorat de cada titulació per tal d’identificar i revisar les accions relacionades Sí
amb l’orientació professional que ja es fan i plantejar-ne també de noves i establir-ne alguna de manera sistemàtica.
Algunes accions poden ser generals de la FEP i d’altres específiques de cada titulació
Deganat i coordinació de graus

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

GMEI

Sí

Sí

OBJECTIU DE MILLORA

valoració de
l'acreditació

Estàndard

favorable

Subestàndard

favorable

Codi inicial
Objectiu

IAI/15/26

MIJS

FEP

Procés del SGIQ vinculat
Prioritat

Les titulacions de la FEP han anat planificant diferents accions d’orientació professional però sense fer una anàlisi global
sobre què es fa i sobre què faltaria fer
P8 Gestió de l'orientació professional
Alta

FEP

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge
5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament el procés d’aprenentatge i els d’orientació professional
faciliten la incorporació al mercat laboral.
OM 5.1.4
Millorar l’orientació professional dels estudiants de la FEP
Tot i que les titulacions de la FEP planifiquen i desenvolupen diferents accions d’orientació professional, no disposen d’un
plantejament definit i sistemàtic quant a aquest tipus d’accions (subestàndard 5.1., pàg. 35)

Diagnòstic
Identificació de causes

Recomanació
S'ha desestimat
Nova acció?

ACCIONS
Acció 1
Responsable

Indicador

[1] Document que inclogui les accions d’orientació laboral de la FEP (generals de centre i específiques de cada titulació)
[2] Aplicació progressiva al llarg del curs 2016-2017 de les diferents accions d’orientació professional del document
[3] Satisfacció estudiants i professorat amb l’aplicació de les accions
[1] Document publicat i penjat al web
[2]Mitjana de satisfacció d’estudiants de 7 (0-10) (qüestionari AM 4.1.3)
[3] Valoració positiva per part del professorat recollida a les actes de les reunions amb professorat implicat

Llindar d'acceptació

GTS

MTSRL

MFPSec

Constitució d’un grup de treball amb professorat de cada titulació per tal d’identificar i revisar les accions relacionades
amb l’orientació professional que ja es fan i plantejar-ne també de noves i establir-ne alguna de manera sistemàtica.
Algunes accions poden ser generals de la FEP i d’altres específiques de cada titulació
Deganat i coordinació de graus
Les diferents accions de millora relacionades amb aquest objectiu s’han desplegat de forma específica en cada titulació.
Malgrat l’existència i consolidadció de diferents accions d’orientació professional en la majoria de les titulacions, no s’ha
elaborat encara un document que inclogui les accions d’orientació laboral de la FEP (generals de centre i específiques de
cada titulació).

Acció 1

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Responsable

u
en
Ed
uca
ció
Soc
ial
De
s
del
Gra

Gra
u
en
Pe
dag
ogi
a
La
coo
rdi
na

Gra
u
en
Psi
col
ogi
a
De
s
del
Gra

Gra
u
en
Tre
ball
Soc
ial
En
el
Gra
u

Explicació del seguiment

[1] Document que inclogui les accions d’orientació laboral de la FEP (generals de centre i específiques de cada titulació)
[2] Aplicació progressiva al llarg del curs 2016-2017 de les diferents accions d’orientació professional del document
[3] Satisfacció estudiants i professorat amb l’aplicació de les accions

Indicador

Graus
en MEI i
MEP Els
graus
en
mestre/
a han
realitza
t, com
cada
curs, i

MF
PS
ec
El
mà
ste
r
ofe
rei
x
cad
a

[1] Document publicat i penjat al web
[2]Mitjana de satisfacció d’estudiants de 7 (0-10) (qüestionari AM 4.1.3)
[3] Valoració positiva per part del professorat recollida a les actes de les reunions amb professorat implicat

Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de
l'indicador

25
75

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable

Deganat i coordinació de graus

Valoració global

75

Tancada?
Deriva a una nova acció de
millora?

No

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

MIJS

GPSIC

Sí

17/02/2017

Data

Valoració

GPED

IAI/15/26

GES

SEGUIMENT 1

GMEP

Seguiment

Procés del SGIQ vinculat
Prioritat

MIJS

Identificació de causes

MFPSec

Diagnòstic

MTSRL

Objectiu

GTS

Codi inicial

GPSIC

Subestàndard

favorable

GPED

favorable

GES

Estàndard

GMEP

valoració
de
l'acreditaci

GMEI

OBJECTIU DE MILLORA

FEP

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

[a] Seguiment específic, per part de la FP, de l’ampliació de l’oferta de cursos d’anglès a preus assequibles i activitats
de suport a l’aprenentatge de l’anglès que ofereix la UdG

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

[a] Deganat, Vicerectorat corresponnent, Servei de Llengües UdG
[1] Augment de les activitats docents en llengua anglesa en el conjunt dels graus de la FEP
[1] 20 % d’augment activitats
[b] Increment de les activitats docents que es desenvolupen en llengua anglesa en el conjunt d’assignatures de cada
grau
[b] Professorat dels graus i coordinació dels graus
[1] Augment de les activitats docents en llengua anglesa en el conjunt dels graus de la FEP
[1] 20 % d’augment activitats

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

[a] Seguiment específic, per part de la FP, de l’ampliació de l’oferta de cursos d’anglès a preus assequibles i activitats de
Sí
suport a l’aprenentatge de l’anglès que ofereix la UdG
[a] Deganat, Vicerectorat corresponnent, Servei de Llengües UdG
Pel que fa al seguiment i suport a l’aprenentatge de l’anglès que ofereix la UdG, una de les qüestions que al curs 20152016 ja vam aconseguir amb coordinació amb l’ORE (Oficina de Relacions Exteriors) de la UdG va ser que hi ha hagués una
convocatòria extraordinària al desembre per tal que els estudiants coneguessin el nivell de llengua anglesa que tenien. El
Servei de Llengües Modernes va publicar la Convocatòria d’exàmens lliures d’anglès i francès adreçades especialment als
estudiants que volguessin demanar una estada ERASMUS, donat que si tenen un B2.1 poden optar a inscriure’s en un
d de bili
l’
d en elhiconjunt
h é dels di
d la
l FEP f l
[1] Augment
les activitats
docentsE en llengua anglesa
graus de

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

0

0

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

0

0

IAI/15/27
Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge
5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament el procés d’aprenentatge i els d’orientació professional
faciliten la incorporació al mercat laboral.
OM 5.1.5
Augmentar el nivell de llengua anglesa o d’una de les altres terceres llengües (francès, italià, i alemany) dels estudiants
de grau de la FEP
Baix nivell de llengua anglesa o d’una de les altres terceres llengües (francès, italià, i alemany) dels estudiants de grau de
la FEP (subestàndard 5.1., pàg. 35)
Formació prèvia insuficient. La universitat no ofereix els recursos suficients perquè els estudiants puguin assolir el nivell
requerit
No hi ha vinculació a cap procés
Alta
[a] Deganat (Vicedeganat Pràcticum), Vicerectorat corresponent, Servei de Llengües UdG
[b] Professorat dels graus i coordinació dels graus

Responsable
Termini
Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una altra
actuació de millora?
Tractat per un IAE

Curs 2016-2017
Tots
No
No
No

ACCIONS
Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació
Acció 2
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/15/27

Data

17/02/2017

Acció 1
Responsable

Explicació del seguiment

Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de
l'indicador

[1] 20 % d’augment activitats
Acció Assolida

Valoració

100

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 2

[b] Increment de les activitats docents que es desenvolupen en llengua anglesa en el conjunt d’assignatures de cada grau

Responsable

[b] Professorat dels graus i coordinació dels graus

Explicació del seguiment

L’oferta de les activitats en llengua anglesa va ser incrementat un 20% fins aconseguir l’objectiu marcat, que era el de
poder oferir 30 crèdits en anglès cada semestre, amb un total de 60 crèdits. Es pot consultar l’oferta del curs 2015-2016
en l’evidència 3.5.1.
L’oferta de les activitats en llengua anglesa va ser incrementat un 20% fins aconseguir l’objectiu marcat, que era el de
poder oferir 30 crèdits en anglès cada semestre, amb un total de 60 crèdits. Es pot consultar l’oferta del curs 2015-2016
en l’evidència 3.5.1.
[1] 20 % d’augment activitats

Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de
l'indicador

Acció Assolida

Valoració

100

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable
Valoració global
Tancada?
Deriva a una nova acció
de millora?

[a] Deganat (Vicedeganat Pràcticum), Vicerectorat corresponent, Servei de Llengües UdG
[b] Professorat dels graus i coordinació dels graus

0
100
Sí

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
Assolit. La voluntat de la FEP és ampliar l’abast de l’objectiu:
- Mantenir l’oferta de 60 crèdits anuals (30 per semestre) en el conjunt dels graus de la FEP

Sí

Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic
Identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini
Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una altra
actuació de millora?
Tractat per un IAE

Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge
5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament el procés d’aprenentatge i els d’orientació professional
faciliten la incorporació al mercat laboral.
OM 5.2.1
Optimitzar qualitativament i quantitativament l’ús del laboratori amb fins docents

No hi ha vinculació a cap procés
Alta
Deganat i coordinació del Grau i del Màster I Dpt. de Psicologia
Curs 2016-2017
Tots
No
No

Sí

No

Sí

[a] Creació d’una comissió de treball amb professorat del Grau i del Màster en Psicologia General Sanitària que té
programat en els continguts docents fer ús dels materials del laboratori per tal de diagnosticar les necessitats reals

Sí

ACCIONS
Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació
Acció 2
Responsable

Deganat i coordinació del Grau i del Màster I Dpt. de Psicologia
[1] Resum reunions de treball
[1] Com a mínim 3 reunions curs
[b] Actualització de la informació disponible sobre el laboratori de psicologia en la pàgina web del Grau
Deganat i coordinació del Grau i del Màster I Dpt. de Psicologia
[2] Document escrit sobre funcions tècnic laboratori [3] Document escrit sobre pla treball per explotació i optimització
recursos laboratori
[2] Document elaborat i penjat a la web del Grau [3] Document elaborat i penjat a la web del Grau
[c] Clarificació i divulgació de les tasques del tècnic del laboratori de psicologia
Deganat i coordinació del Grau i del Màster I Dpt. de Psicologia
[2] Document escrit sobre funcions tècnic laboratori [3] Document escrit sobre pla treball per explotació i optimització
recursos laboratori
[2] Document elaborat i penjat a la web del Grau [3] Document elaborat i penjat a la web del Grau
[d] Desenvolupament d’un pla de treball per treure el màxim rendiment dels materials recentment adquirits pel
laboratori
Deganat i coordinació del Grau i del Màster I Dpt. de Psicologia
[3] Document escrit sobre pla treball per explotació i optimització recursos laboratori
[4] Satisfacció professorat amb els recursos disponibles
[3] Document elaborat i penjat a la web del Grau
[4] Mitjana de satisfacció de 7 (0-10)
[e] Organització curs de formació del professorat i del tècnic del laboratori sobre l’ús del material del laboratori
Deganat i coordinació del Grau i del Màster I Dpt. de Psicologia
[3] Document escrit sobre pla treball per explotació i optimització recursos laboratori
[4] Satisfacció professorat amb els recursos disponibles
[3] Document elaborat i penjat a la web del Grau
[4] Mitjana de satisfacció de 7 (0-10)

Indicador
Llindar d'acceptació
Acció 3
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació
Acció 4
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació
Acció 5
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Sí

Sí

Sí

Sí

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/15/28

Data

17/02/2017
[a] Creació d’una comissió de treball amb professorat del Grau i del Màster en Psicologia General Sanitària que té
programat en els continguts docents fer ús dels materials del laboratori per tal de diagnosticar les necessitats reals
Deganat i coordinació del Grau i del Màster I Dpt. de Psicologia
Durant el curs 2014-2015, inici del càrrec de gestió de l’actual coordinadora del grau en psicologia, es va realitzat una
reunió amb el Degà de la FEP per explorar les possibilitats de millorar l’equipament i el funcionament del laboratori de
psicologia. Durant aquell curs es va determinar que una de les accions que es realitzaria, en primer lloc, seria la d’explorar
[1] Resum reunions de treball
[1] Com a mínim 3 reunions curs
Finalment, es van crear noves partides pressupostàries vistes les necessitats reals d’ús, i es va acordar passar d’un
pressupost de mil euros anuals a un de vuit mil. El desglossament del pressupost és el següent: Adquisició i actualització

Acció 1
Responsable
Explicació del seguiment
Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de
l'indicador
Valoració

25

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 2

[b] Actualització de la informació disponible sobre el laboratori de psicologia en la pàgina web del Grau

Responsable

Deganat i coordinació del Grau i del Màster I Dpt. de Psicologia
El laboratori de psicologia disposa de plana web pròpia (http://psicologia.udg.edu/laboratori/Llistat_tests.asp) que
permet donar resposta a totes les demandes dels estudis de grau i de màster. No obstant això, en la reunió realitzada el
2015 2016 t l’ d i i t d
d
t
ll b
til
di d
d lG
d
’ t lit i i
[2] Document escrit sobre funcions tècnic laboratori [3] Document escrit sobre pla treball per explotació i optimització
recursos laboratori
[2] Document elaborat i penjat a la web del Grau [3] Document elaborat i penjat a la web del Grau

Explicació del seguiment
Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de
l'indicador
Valoració

25

[c] Clarificació i divulgació de les tasques del tècnic del laboratori de psicologia

Responsable
Explicació del seguiment

Deganat i coordinació del Grau i del Màster I Dpt. de Psicologia
Una de les funcions de la comissió de treball del laboratori de psicologia té a veure amb descriure, detallar i fer públiques
[2] Document escrit sobre funcions tècnic laboratori [3] Document escrit sobre pla treball per explotació i optimització
recursos laboratori
[2] Document elaborat i penjat a la web del Grau [3] Document elaborat i penjat a la web del Grau

Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de
l'indicador
Valoració

10

Sí

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 3

Indicador

Sí

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Sí

MIJS

MFPSec

MTSRL

GTS

GPSIC

Subestàndard

favorable

GPED

favorable

GES

Estàndard

IAI/15/28

GMEP

valoració
de
l'acredita

GMEI

OBJECTIU DE MILLORA

FEP

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

[d] Desenvolupament d’un pla de treball per treure el màxim rendiment dels materials recentment adquirits pel
laboratori
Deganat i coordinació del Grau i del Màster I Dpt. de Psicologia
Aquesta acció inclou l’elaboració per escrit del pla treball per explotació i optimització recursos laboratori i la satisfacció
[3] Document escrit sobre pla treball per explotació i optimització recursos laboratori
[4] Satisfacció professorat amb els recursos disponibles
[3] Document elaborat i penjat a la web del Grau
[4] Mitjana de satisfacció de 7 (0-10)

Acció 4
Responsable
Explicació del seguiment
Indicador
Llindar d'acceptació

Sí

Resultat obtingut de
l'indicador
Valoració

10

Acció 5
Responsable
Explicació del seguiment

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
[e] Organització curs de formació del professorat i del tècnic del laboratori sobre l’ús del material del laboratori
Deganat i coordinació del Grau i del Màster I Dpt. de Psicologia
El degà, la coordinadora d’estudis i la directora de departament van acordar que per treure rendiment a tot l’equipament
[3] Document escrit sobre pla treball per explotació i optimització recursos laboratori
[4] Satisfacció professorat amb els recursos disponibles
[3] Document elaborat i penjat a la web del Grau
[4] Mitjana de satisfacció de 7 (0-10)

Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de
l'indicador
Valoració

25

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable

Deganat i coordinació del Grau i del Màster I Dpt. de Psicologia

Valoració global

20

Tancada?
Deriva a una nova acció
de millora?

No

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Falta de places de pràcticum en alguns sectors determinats (serveis socio-educatius d’àmbit local, serveis relacionats
amb la violència de gènere, educació infantil 0-3, etc.)
Relacions poc fluïdes entre la facultat i alguns sectors o àmbits de pràcticum determinats (estàndard 6, pàg. 41)

Diagnòstic

Dificultats per cercar i fidelitzar places de pràcticum en determinats centres o serveis i per elaborar propostes que
millorin la relació entre la Facultat i els centres o serveis. Recent implantació dels graus i dels seus pràcticums

Identificació de cau
Procés del SGIQ
Prioritat
Responsable
Termini
Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una
altra actuació de
Tractat per un IAE
Codi IAE

P8 Gestió de l'orientació professional
Alta
Vicedeganat de Pràcticum i coordinació dels graus
curs 2016-2017
Tots
No
No
Sí
IAE/15/19

Recomanació

Ampliar la participación, en la tutorización académica de las prácticas externas, del profesorado que compagina su
actividad docente en la Facultad con la actividad profesional, haciéndola extensible a todos los títulos objeto de
Acreditación.

S'ha desestimat

Sí
Perquè creiem que la millora de la relació amb el món professional, en el cas del pràcticum, no passa per fer tutors
acadèmics a professorat associat sinó que cal garantir la qualotat d'aquesta relació des del món acadèmic. A més, quan
la tutorització la fa professorat a temps considerem que es garanteix una dedicació i una continuïtat en les línies
d'actuació establertes per al professorat del pràcticum en cada un dels graus; es vol eviatr que els crèdits de docència
em el pràcticum siguin concebuts només per acabar de completar el pla docent del professorat.

Nova acció?

ACCIONS
[a] Cerca de places de pràcticum en determinats àmbits a partir de l’establi-ment de col·laboració amb diferents
conselleries de la Generalitat de Catalunya (Ensenyament, Benestar Social i Família, Sanitat i Justícia), amb les
administracions locals i amb entitats del tercer sector.
Vicedeganat de Pràcticum i coordinació dels graus
[1] Augment de places de pràcticum en determinats sectors o àmbits
[1] 10%
[b] Organització anual a la FEP d’unes jornades adreçades als centres o serveis de pràcticum per tal de posar en comú
l’experiència de col·laboració i formació i per a fer propostes de millora.
Vicedeganat de Pràcticum i coordinació dels graus
[2] Realització jornades de pràcticum anuals

Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar
Acció 2
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

[2] Realització de les jornades cada any i nivell de participació
[c] Programació d’accions d’apropament entre la Facultat i els centres o serveis de pràcticum: invitació a diferents
semi-naris i conferències fetes a la FEP, desplegament de passes perquè el carnet de la biblioteca de la UdG estigui a
disposició dels professionals dels serveis, etc.
Vicedeganat de Pràcticum i coordinació dels graus
[3] Realització accions d’apropament entre facultat i centres o serveis de Pràcticum
[3] Realització de 2 accions d’apropament

Acció 3
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/15/29

Data

17/02/2017
[a] Cerca de places de pràcticum en determinats àmbits a partir de l’establi-ment de col·laboració amb diferents
conselleries de la Generalitat de Catalunya (Ensenyament, Benestar Social i Família, Sanitat i Justícia), amb les
administracions locals i amb entitats del tercer sector.
Vicedeganat de Pràcticum i coordinació dels graus

Acció 1
Responsable

L’augment (10%) de places de pràcticum en determinats sectors o àmbits és una accio´assolida segons s’observa en les
següents dades:
• Núm. de centres de pràctiques (amb diferents serveis) que es van oferir als estudiants dels graus de Psicologia,
Educació social, Treball social i Pedagogia:
2014/15
[1]C Augment
de 450
places deipràcticum en determinats sectors o àmbits

Explicació del
seguiment
Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut
de l'indicador
Valoració

[1] 10%

100

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

MIJS

MTSRL

Sí

Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
6.1. Les activitats de formació són coherents amb els resultats d’aprenentatge pretesos, que corresponen al nivell del
MECES adequat per a la titulació.
OM 6.0.1
Incrementar el nombre de places de pràcticum en els sectors o àmbits identificats i millorar la relació, la col·laboració i
les sinèrgies amb el món professional a través del pràcticum

MFPSec

GTS

Objectiu

GPSIC

Codi inicial

GPED

favorable

GES

Estàndard
Subestàndard

IAI/15/29

GMEP

valoraci
ó de
l'acredit

GMEI

OBJECTIU DE
MILLORA

FEP

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Explicació del
seguiment

[c] Programació d’accions d’apropament entre la Facultat i els centres o serveis de pràcticum: invitació a diferents semiSí
naris i conferències fetes a la FEP, desplegament de passes perquè el carnet de la biblioteca de la UdG estigui a
disposició dels professionals dels serveis, etc.
Vicedeganat de Pràcticum i coordinació dels graus
En el curs 2015-16 es va iniciar l’acció de convidar als centres de pràctiques a diferents actes - seminaris o conferències –
organitzades per la FEP, enviant-los directament la informació amb antel.lació i animant-los a participar-hi També en el
curs 2015-16 es va aconseguir que els tutors de pràctiques dels centres tingéssin el carnet de la biblioteca de la UdG.

Indicador
Llindar d'acceptació

[3] Realització accions d’apropament entre facultat i centres o serveis de Pràcticum
[3] Realització de 2 accions d’apropament

Acció 3
Responsable

Resultat obtingut
de l'indicador
Valoració

100

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable
Valoració global

Tancada?

Deriva a una nova
acció de millora?

Vicedeganat de Pràcticum i coordinació dels graus
100

Sí

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
• Seguir renovant i/o ampliant l’oferta de centres de pràctiques amb les administracions i entitats del tercer sector
• Seguir organitzant a la FEP les jornades adreçades als centres o serveis de pràcticum per tal de posar en comú
l’experiència de col·laboració i formació i per a fer propostes de millora
• Mantenir la programació d’accions d’apropament entre la Facultat i els centres o serveis de pràcticum

MIJS

MTSRL

Sí

MFPSec

GTS

100

GPSIC

Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut
de l'indicador

GPED

Explicació del
seguiment

GES

Responsable

GMEP

[b] Organització anual a la FEP d’unes jornades adreçades als centres o serveis de pràcticum per tal de posar en comú
l’experiència de col·laboració i formació i per a fer propostes de millora.
Vicedeganat de Pràcticum i coordinació dels graus
En el curs 2015-16 es van organitzar les jornades anuals adreçades als centres o serveis de pràcticum per tal de posar en
comú l’experiència de col·laboració i formació i per a fer propostes de millora l ‘1 d’abril de 2016 amb el programa que
consta en l’evidència 3.6.1.
[2] Realització jornades de pràcticum anuals
[2] Realització de les jornades cada any i nivell de participació

Acció 2

Valoració

IAI/15/29

GMEI

valoraci
ó de
l'acredit

FEP

OBJECTIU DE
MILLORA

GMEI

GMEP

GES

GPED

GPSIC

GTS

MTSRL

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
IAE/15/28 i IAE/15/29
IAE/15/28 Asegurar que el diseño del plan de estudios permite la adquisición de la competencia CT4 a todos los
estudiantes. IAE/15/29 Asegurar que el diseño del plan de estudios permite la adquisición de la competencia CG9 a todos
los estudiantes.
Sí
Perquè coincideix exactament amb els objectius del pla millora dissenyat en l'autoniforme ( IAE15/28 i IAE/15/29).

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Oferta suficient (per a estudiants FEP i Erasmus) d’assignatures impartides en anglès en els diferents graus de la FEP

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

l'acreditació

Estàndard

Identificació de causes
Procés del SGIQ
Prioritat

Estàndard 1. Qualitat del Programa Formatiu
1.2 El pla d'estudis i l'estructra del currículum són coherents amb el perfil del competències i amb els objectius de la
titulació
OM 6.0.2
Incrementar l’oferta d’assignatures impartides en anglès en els graus de la FEP
Baix nombre assignatures en anglès a la FEP. Aquest nombre d’assignatures és insuficient tant per als estudiants de grau
de la FEP com per als estudiants del Programa Erasmus
(estàndard 6, pàg. 41)
Formació insuficient del professorat sobre aspectes relacionats amb la docència en anglès
No hi ha vinculació a cap procés
Mitjana

Responsable

Deganat i Servei de Llengües Modernes

Termini
Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una altra
actuació de millora?
Tractat per un IAE
Codi IAE

Curs 2017-18
Tots
No
No

favorable

Subestàndard
Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic

Recomanació
S'ha desestimat
Nova acció?

ACCIONS
Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Deganat i Servei de Llengües Modernes
Increment del nombre assignatures en anglès
30 crèdits semestrals d’oferta en assignatures en anglès en el conjunt de graus de la FEP

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/15/30

Data
Acció 1
Responsable

17/02/2017
Oferta suficient (per a estudiants FEP i Erasmus) d’assignatures impartides en anglès en els diferents graus de la FEP
Deganat i Servei de Llengües Modernes
L’oferta de les activitats en llengua anglesa ha estat incrementat fins aconseguir l’objectiu marcat, que era el de poder
oferir 30 crèdits en anglès cada semestre, amb un total de 60 crèdits. Es pot consultar l’oferta pel curs 2015-2016 a
l’evidència 3.5.1.
Increment del nombre assignatures en anglès
30 crèdits semestrals d’oferta en assignatures en anglès en el conjunt de graus de la FEP

Explicació del
seguiment
Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de
l'indicador
Valoració

100

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable
Valoració global
Tancada?
Deriva a una nova
acció de millora?

Deganat i Servei de Llengües Modernes
100
Sí

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
Assolit

MIJS

FEP

IAI/15/30

ACTUACIÓ DE MILLORA valoració de

MFPSec

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

favorable

Constitució de grups de treball compostos per la coordinació dels graus, la coordinació de Pràcticum i representants
dels centres de Pràcticum per tal de discutir sobre com es podria millorar el sistema d’avaluació d’aquest mòdul i
revisar-ne els criteris, els instruments i la coordinació universitat-centres
Coordinació dels graus, coordinació de pràcticum
(caldrà la col·laboració del professorat dels centres educatius)
A partir del treball conjunt entre tutors de la facultat i dels centres de pràctiques, establiment de criteris i instruments
d’avaluació del Pràcticum, així com dels mecanismes de coordinació i comunicació amb les escoles

Sí

Sí

Sí

Sí

Curs 2016-17
No
No

Nova acció?

ACCIONS
Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Document sobre criteris i instruments d’avaluació elaborat i presentat al professorat de Pràcticum dels graus

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/15/31

Data

17/02/2017
Constitució de grups de treball compostos per la coordinació dels graus, la coordinació de Pràcticum i representants dels
centres de Pràcticum per tal de discutir sobre com es podria millorar el sistema d’avaluació d’aquest mòdul i revisar-ne els
criteris, els instruments i la coordinació universitat-centres
Coordinació dels graus, coordinació de pràcticum
(caldrà la col·laboració del professorat dels centres educatius)
A partir del treball conjunt entre tutors de la facultat i dels centres de pràctiques, s’han establert nous criteris i
instruments d’avaluació del Pràcticum. Específicament, es va fer una reunió amb directores i tutores d’escoles bressol, per
a fer un document d’avaluació especial per al pràcticum en el cicle 0-3; aquest document es va acordar després amb els
tutors de Facultat i ara és el que hi ha en els annexos a la guia de pràcticum. També, a partir de reunions de tutors de la
Facultat amb tutors de centre (mestres), es van detectar algunes dificultats en l’instrument que fèiem servir per avaluar el
à ti
3 6 i 6 12 ( i à i ) El
i t t d F lt t t bé t i difi lt t
i l it i t bl t
A partir del treball conjunt entre tutors de la facultat i dels centres de pràctiques, establiment de criteris i instruments
d’avaluació del Pràcticum, així com dels mecanismes de coordinació i comunicació amb les escoles
Document sobre criteris i instruments d’avaluació elaborat i presentat al professorat de Pràcticum dels graus

Acció 1
Responsable

Explicació del
seguiment

Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de
l'indicador
Valoració

100

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable
Valoració global
Tancada?
Deriva a una nova
acció de millora?

Coordinació dels graus, coordinació de pràcticum
100
Sí

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
Assolit

MIJS

Sí

Coordinació dels graus, coordinació de pràcticum

Termini
Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una altra
actuació de millora?
Tractat per un IAE
Codi IAE
Recomanació
S'ha desestimat

MFPSec

Sí

Responsable

MTSRL

Sí
IAE/15/27
Fortalecer la coordinación entre los tutores de prácticas internos (de Facultad) y externos (de Centro).
Sí
Perquè l'objectiu de millora OM 6.2.1 coincideix exactament amb la recomanació

Procés del SGIQ
Prioritat

Els tutors dels centres i de la universitat no tenen els mecanismes de coordinació idonis per a gestionar l’avaluació dels
estudiants
No hi ha vinculació a cap procés
Mitjana-Alta

Identificació de causes

GTS

Sí

Els estudiants, el professorat i els centres de pràcticum perceben que hi ha problemes de coordinació en l’avaluació dels
estudiants en el pràcticum (subestàndard 6.2., pàg. 50) (subestàndard 6.2., pàg. 59)

Diagnòstic

GPSIC

Sí

Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
6.2. El sistema d’avaluació permet una certificació fiable dels resultats d’aprenentatge pretesos i és públic.
OM 6.2.1
Millorar la coordinació en l’avaluació dels estudiants en el Pràcticum

GPED

GMEP

favorable

IAI/15/31

GMEI

Estàndard
Subestàndard
Codi inicial
Objectiu

valoraci
ó de
l'acredit

FEP

OBJECTIU DE MILLORA

GES

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

Estàndard
Subestàndard
Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic

Procés del SGIQ
Prioritat

Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
6.2. El sistema d’avaluació permet una certificació fiable dels resultats d’aprenentatge pretesos i és públic.
OM 6.2.2
Millorar l’avaluació d’algunes competències específiques del grau a través del Pràcticum
Algunes de les competències específiques que té assignades el pràcticum no s’avaluen (subestàndard 6.2., pàg. 65)
La possibilitat d’avaluar algunes competències específiques depèn de les característiques del servei, àrea o entitat on
l’estudiant faci les pràctiques
No hi ha vinculació a cap procés
mitjana

Responsable

Coordinació del Grau i equip de tutors de pràcticum

Termini
Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una altra
actuació de millora?
Tractat per un IAE
Codi IAE

Curs 2015-2016
Grau en Educació Social
No
No

favorable
favorable

Identificació de causes

Sí

No

Recomanació

Asegurar que el diseño de las Prácticas externas permite la adquisición de la competencia “Intervenir en situaciones de
crisis familiar y social”.

S'ha desestimat

Si
Durant el grau es treballa en diferents mòduls la competència "Intervenir en situacions de crisi familiar i social". En el
pràcticum I i II alguns estudiants poden treballar aquesta competència, però des del Grau no es pot assegurar que tots els
estudiants la treballin des del seu lloc de pràcticum. Entenem que és important que la competència es treballi durant el
Grau, no necessàriament en les pràctiques. Durant les pràctiques, segons la tipologia de centre, s'incideix més en unes o
altres competències. Això s'explica als estudiants, que escullen conscientment els seus llocs de pràctiques a 3r i a 4rt.

Nova acció?

ACCIONS
Revisió de les activitats d’avaluació del pràcticum i valorar la necessitat o no d’afegir alguna activitat per valorar el
domini d’una o dues competències específiques adequades a les possibilitats que ofereix el lloc de pràctiques
Coordinació del Grau i equip de tutors de pràcticum

Acció 1
Responsable
Indicador

[1] Incorporació de les noves activitats proposades a les fitxes de l’assignatura del pràcticum i a la guia del Pràcticum
[2] Satisfacció dels estudiants, professorat i tutors de centres amb les estratègies d’avaluació dels estudiants en el
pràcticum

Llindar d'acceptació

Més del 70% dels estudiants, professorat i tutors de pràcticum valoren com a positiu l’aprenentatge realitzat a través del
Pràcticum

Sí

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/15/32

Data

17/02/2017
Revisió de les activitats d’avaluació del pràcticum i valorar la necessitat o no d’afegir alguna activitat per valorar el domini
d’una o dues competències específiques adequades a les possibilitats que ofereix el lloc de pràctiques
Coordinació del Grau i equip de tutors de pràcticum
El curs 2015-2016 s’ha fet una petita modificació en les activitats d’avaluació del pràcticum 1. No s’han fet modificacions
en les activitats d’avaluació del pràcticum 2.
Segons els qüestionaris de valoració de les pràctiques del Sistema d’Avaluació de la Qualtiat del Grau, en les valoracions
dels estudiants del pràcticum I i II l’element menys valorat és el sistema d’avaluació de les pràctiques. El curs 2015-2016 la
valoració va ser de 4 (P1) i 4,11 (P2) en una escala de 1 a 5. Malgrat ser l’ítem més mal valorat de les pràctiques, té una
valoració molt positiva. Per la seva banda, el professorat valora molt positivament el sistema d’avaluació d’ambdós
pràcticums (4.7 i 4,58 respectivament). Donat que les valoracions per totes bandes són positives, l’acció de millora es dóna
per tancada.

Acció 1
Responsable

Explicació del
seguiment

[1] Incorporació de les noves activitats proposades a les fitxes de l’assignatura del pràcticum i a la guia del Pràcticum
[2] Satisfacció dels estudiants, professorat i tutors de centres amb les estratègies d’avaluació dels estudiants en el
pràcticum

Indicador

Més del 70% dels estudiants, professorat i tutors de pràcticum valoren com a positiu l’aprenentatge realitzat a través del
Pràcticum

Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de
l'indicador
Valoració

100

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable
Valoració global
Tancada?
Deriva a una nova
acció de millora?

Coordinació del Grau i equip de tutors de pràcticum
100
Sí

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
Assolit

Sí

MIJS

MFPSec

MTSRL

GTS

GPSIC

GPED

GES

IAI/15/32

GMEP

valoració
de
l'acredita

GMEI

OBJECTIU DE MILLORA

FEP

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

Estàndard
Subestàndard
Codi inicial
Objectiu

favorable
favorable

Diagnòstic

Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable

Coordinació del MTRLRH i el professorat del màster que hi vulgui participar

Termini

Dels mesos de novembre a febrer, coincidint amb el desplegament de l’assignatura de projectes d’innovació, dirigida a
oferir pautes per l’elaboració del TFM, es programaran diverses sessions de seguiment del TFM

Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una altra
actuació de millora?
Tractat per un IAE
Codi IAE

Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans
No
No

Sí

Sí
IAE/15/33

Sí

Mejorar la calidad de los TFM incidiendo en las tareas que se asocian a las pautas que orientan su elaboración, en el
seguimiento y la supervisión como una tarea compartida con otros profesores y estudiantes, además del soporte que
proporciona la figura del tutor.

Recomanació
S'ha desestimat

Sí
Perquè aquesta recomanació coincideix exactament amb l'objectiu de millora OM 6.2.3 i la seva acció vinculada.

Nova acció?

ACCIONS
Acció 1

Establiment d’una comissió de seguiment formada per professors del MTRLRH que farà suggeriments de millora en les
diferents fases d’elaboració del TFM i elaboració d’una rúbrica per avaluar les sessions que es programin

Responsable

Coordinació del MTRLRH i el professorat del màster que hi vulgui participar

Indicador

[1]Desenvolupament d’una rúbrica i incorporació dels suggeriments realitzats per la comissió de seguiment en els TFM
[2] Nombre de sessions de seguiment
[1] Qualificacions dels TFM per sobre de 7
[2] 3 sessions mínim
Aplicació d’un sistema de seguiment grupal dels TFM per part de diferents professors del màster
Coordinació del MTRLRH i el professorat del màster que hi vulgui participar

Llindar d'acceptació
Acció 2
Responsable
Indicador

Sí

Sí

Llindar d'acceptació
Acció 3
Responsable
Indicador

Identificació dels factors que més faciliten i dificulten la realització del TFM
Coordinació del MTRLRH i el professorat del màster que hi vulgui participar

Sí

Llindar d'acceptació

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/15/33

Data

17/02/2017
Establiment d’una comissió de seguiment formada per professors del MTRLRH que farà suggeriments de millora en les
diferents fases d’elaboració del TFM i elaboració d’una rúbrica per avaluar les sessions que es programin
Coordinació del MTRLRH i el professorat del màster que hi vulgui participar

Acció 1
Responsable

Sí

Explicació del seguiment
[1]Desenvolupament d’una rúbrica i incorporació dels suggeriments realitzats per la comissió de seguiment en els TFM
[2] Nombre de sessions de seguiment

Indicador

[1] Qualificacions dels TFM per sobre de 7
[2] 3 sessions mínim

Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de
l'indicador
Valoració

0

Acció 2
Responsable

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
Aplicació d’un sistema de seguiment grupal dels TFM per part de diferents professors del màster
Coordinació del MTRLRH i el professorat del màster que hi vulgui participar
Durant el curs 2015-2016, i posteriorment també, s’ha aplicat amb èxit un sistema de seguiment dels TFM en que
l’estudiant presenta davant d’un grup de professors del màster, quin és l’estat del seu treball en cadascuna de les fases

Explicació del seguiment
Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de
l'indicador
Valoració

0
0

100

Acció 3
Responsable

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
Identificació dels factors que més faciliten i dificulten la realització del TFM
Coordinació del MTRLRH i el professorat del màster que hi vulgui participar
El sistema anterior ha permès augmentar la qualitat dels treballs doncs el feedback que rep l’estudiant no es limita al
que li dóna el tutor, reduir la seva ansietat davant del procés de defensa i reduir el risc d’abandonament. Paral·lelament

Explicació del seguiment
Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de
l'indicador
Valoració

0
0

75

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable

Coordinació del MTRLRH i el professorat del màster que hi vulgui participar

Valoració global

75

Tancada?
Deriva a una nova acció
de millora?

No

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

MIJS

MFPSec

MTSRL

GTS

GPSIC

GPED

Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
6.2. El sistema d’avaluació permet una certificació fiable dels resultats d’aprenentatge pretesos i és públic.
OM 6.2.3
Millorar la qualitat dels TFM i de la seva avaluació i suport a la figura del tutor de TFM
Alguns dels TFM que s’elaboren tenen mancances malgrat el seguiment periòdic del tutor perquè no es planifiquen de
forma adequada i els alumnes es queden sense temps per incorporar els suggeriments del tutor. A més, l’elaboració del
TFM no s’enriqueix prou de les experiències dels altres estudiants perquè no hi ha espais establerts per compartir-los
(subestàndard 6.2., pàg. 90)
Malgrat el tutor fa un seguiment periòdic del TFM, molts estudiants avancen lentament en la seva elaboració i els
treballs no sempre tenen la qualitat suficient per superar la fase de defensa. L’elaboració del TFM no s’enriqueix de les
aportacions que puguin fer d’altres professors que no són el tutor
No hi ha vinculació a cap procés
Alta

Identificació de causes

GES

IAI/15/33

GMEP

valoració
de
l'acreditaci

FEP

ACTUACIÓ DE MILLORA

GMEI

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

Procés del SGIQ
Prioritat
Responsable

Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació.
OM 6.3.1
Augmentar el nombre d’estudiants que finalitzen els estudis en el període establert
La majoria dels estudiants matriculats no finalitzen el màster en el període establert (subestàndard 6.3., pàg. 91)
Malgrat una part d’aquests estudiants dilaten la finalització dels estudis per seguir tenint accés als convenis de cooperació
educativa, en molts casos és degut a la falta de planificació del temps i de la dedicació que requereix la realització del
TFM
No hi ha vinculació a cap procés
Alta
Coordinació del MTRLRH amb el suport del Consell del Màster

Termini

maig-juny de 2015: elaboració calendari de treball i enviament als estudiants amb instruccions sobre el seu desplegament

Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una altra
actuació de millora?
Tractat per un IAE
Codi IAE

Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans
No
No

Sí

Sí
IAE/15/24

Sí

Identificació de causes

Formular acciones de mejora en las que se afronte –institucionalmente y con una participación activa de los responsables
de cada título, de la Facultad y de la Universidad– las bajas tasas de graduación de la mayoría de los Grados y del Máster,
procurando alcanzar mayores niveles de éxito.

Recomanació
S'ha desestimat

Sí
Perquè la recomanació no és aplicable al Màster, ja que no existeix un baix nivell de graduació sinó un baix nivell de
graduació en el temps establert. I per aquestsa situació ja tenim objectiu de millora previst (OM 6.3.1.)

Nova acció?

ACCIONS
Establiment d’un calendari que sistematitzi accions que ja s’estan portant a terme actualment com ara sessions
informatives a l’aula i tutories individuals a fi de promoure una major planificació dels estudiants
Coordinació del MTRLRH amb el suport del Consell del Màster
Elaboració del calendari i recollida de les opinions dels estudiants respecte com està estructurat i quin desplegament
tindrà

Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Sí

Augment del nombre d’estudiants que presenten el seu TFM en la convocatòria de febrer respecte d’edicions passades

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/15/34

Data

17/02/2017
Establiment d’un calendari que sistematitzi accions que ja s’estan portant a terme actualment com ara sessions
informatives a l’aula i tutories individuals a fi de promoure una major planificació dels estudiants
Coordinació del MTRLRH amb el suport del Consell del Màster
Pel que fa a aquest objectiu, la majoria d’estudiants acaben en un temps superior a l’establert (Taula 6.2.). En relació a
això, es planteja que s’hauria de desconsiderar com un objectiu aplicable al MTRLRH donat que hi ha molts estudiants que
no estan interessats en finalitzar a la convocatòria de febrer per tres motius principals: 1) Finalitzar els estudis a la

Acció 1
Responsable
Explicació del
seguiment

Elaboració del calendari i recollida de les opinions dels estudiants respecte com està estructurat i quin desplegament
tindrà
Augment del nombre d’estudiants que presenten el seu TFM en la convocatòria de febrer respecte d’edicions passades

Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de
l'indicador
Valoració

0

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable

Coordinació del MTRLRH amb el suport del Consell del Màster

Valoració global

0

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Tancada?
Deriva a una nova
acció de millora?

Sí

Objectiu tancat per desestimat de forma justificada

Sí

MIJS

MFPSec

MTSRL

GTS

GPSIC

GPED

GES

GMEP

IAI/15/34

GMEI

OBJECTIU DE MILLORA valoració de
l'acreditació
favorable
Estàndard
favorable
Subestàndard
Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic

FEP

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

0

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

0

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

0

Sí

MIPGS

MIJS

Sí

MADEI

MFPSec

Procés del SGIQ
Prioritat
Responsable
Termini
Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una
altra actuació de
Tractat per un IAE

MTSRL

Identificació de cau

GTS

Diagnòstic

GPSIC

Objectiu

Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la titulació.
OM 6.4.1
Revisar el qüestionari d’inserció laboral als graduats i als titulats de màster de la FEP i sistematitzar-ne la seva
aplicació anual, per així recollir informació útil a l’hora d’ajustar determinats aspectes de la planificació docent
Alt interès de la informació obtinguda en el qüestionari online sobre inserció laboral aplicat el mes de maig als graduats
de la FEP (subestàndard 6.4., pàg. 52, 60, 67, 72, 81, 86)
L’estudi de l’AQU sobre inserció laboral dels titulats catalans ofereix informació d’alta qualitat però es publica cada tres
anys i no anualment i la mostra d’estudiants enquestats de la UdG podria ser més àmplia
No hi ha vinculació a cap procés
Alta
Deganat i coordinació de graus
Curs 2015-16
Tots
No
No

GPED

favorable

GES

favorable

GMEP

Estàndard
Subestàndard
Codi inicial

IAI/15/35

valoració de
l'acreditació

GMEI

OBJECTIU DE
MILLORA

FEP

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

No

ACCIONS
[a] Revisió del qüestionari sobre inserció laboral titulats de que la FEP ja disposa (incloent funcions i tasques que
realitzen els graduats que treballen)
Deganat i coordinació de graus
[1] Qüestionari disponible en format online sobre inserció laboral
[1] Qüestionari revisat i aplicat anualment
[b] Aplicació anual del qüestionari als titulats de la FEP un any després de la graduació i repetició del mateix formulari
al 3r i 5è any
Deganat i coordinació de graus
[2] Aplicació qüestionari i resum resultats
[2] Elaboració d’un informe d’inserció laboral per cada estudi que s’imparteix a la facultat
[c] Resum anual dels resultats obtinguts
Deganat i coordinació de graus
[2] Aplicació qüestionari i resum resultats
[2] Elaboració d’un informe d’inserció laboral per cada estudi que s’imparteix a la facultat

Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar
Acció 2
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació
Acció 3
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/15/35

Data

17/02/2017
[a] Revisió del qüestionari sobre inserció laboral titulats de que la FEP ja disposa (incloent funcions i tasques que realitzen
Sí
els graduats que treballen)
Deganat i coordinació de graus
En el marc del projecte ProspecTsaso (Programa Intereg- Poctefa), la FEP iniciarà el curs 2016/2017 un estudi sobre la
inserció laboral a la població titulada en graus i diplomes de Treball Social, Educació Social, i Pedagogia, per conèixer les
característiques de la inserció professional, així com el grau de satisfacció de la formació rebuda. També s’analitzarà la
percepció que tenen els ocupadors i els usuaris dels serveis on treballen aquests professionals en relació a les
competències que haurien de tenir els graduats. Així doncs, el curs 2015/16 no s’ha revisat el qüestionari sobre inserció
laboral de la FEP, esperant poder fer una revisió més acurada el curs 2016/2017.
També durant el curs 2017-2018, i un cop valorada l’aplicació del qüestionari durant el curs 2016-2017 als tres graus
esmentats, es vol estendre la seva aplicació a la resta de graus i màsters de la FEP. En el cas del Màster Interuniversitari
en Psicologia General Sanitària, que encara no té indicadors d’inserció laboral, cal considerar un tema que requereix ser
seguit de forma propera: com és notori els psicòlegs generals sanitaris acreditats per aquest màster no tenen dret a
accedir al sistema públic de salut reservat als psicòlegs especialistes en psicologia clínica (PIR) per la qual cosa, de
moment, només els centres privats que tinguin registre sanitari són un objectiu d’inserció. Queda per veure si es podran
orientar i ubicar en altres àmbits que no pertanyen a la xarxa de salut pública.

Acció 1
Responsable

Explicació del
seguiment

Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut
Valoració

[1] Qüestionari disponible en format online sobre inserció laboral
[1] Qüestionari revisat i aplicat anualment
Acció assolida en un 25% (concessió projecte)
25

Responsable
Explicació del
Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut
de l'indicador
Valoració

Pendent de realitzar un cop elaborat el qüestionari. Es preveu la seva aplicació durant el curs 2016/2017.

[2] Aplicació qüestionari i resum resultats
[2] Elaboració d’un informe d’inserció laboral per cada estudi que s’imparteix a la facultat

0

Acció 3
Responsable
Explicació del
Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut
de l'indicador
Valoració

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
[b] Aplicació anual del qüestionari als titulats de la FEP un any després de la graduació i repetició del mateix formulari al
3r i 5è any
[2] Aplicació qüestionari i resum resultats

Acció 2

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
[c] Resum anual dels resultats obtinguts
Deganat i coordinació de graus
Pendent de realitzar un cop elaborat el qüestionari. Es preveu la seva aplicació durant el curs 2016/2017.
[2] Aplicació qüestionari i resum resultats
[2] Elaboració d’un informe d’inserció laboral per cada estudi que s’imparteix a la facultat

0

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable

Deganat i coordinació de graus

Valoració global

10

Tancada?
Deriva a una nova
acció de millora?

No

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Estàndard
Subestàndard
Codi inicial
Objectiu

favorable
favorable

Diagnòstic

Identificació de causes

Procés del SGIQ
Prioritat
Responsable
Termini
Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una altra
actuació de millora?
Tractat per un IAE

Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la titulació.
OM 6.4.2
Millorar el nivell d’inserció laboral dels graduats en Educació social
Les dades d’inserció laboral dels graduats en Educació Social són positives però millorables i falta informació sobre els
sectors principals d’ocupació actuals i sobre nous sectors d’ocupació (subestàndard 6.4., pàg. 67)
El camp social va evolucionant amb el temps, la qual cosa suposa que la formació ha d’anar-se adaptant a aquests
canvis. Es tenen dades sobre la inserció laboral dels diplomats i sobre els graduats del 2013-14, l’estudi és una
aproximació encara insuficient per poder fer una anàlisi aprofundida dels sectors on treballen i de les funcions que
realitzen els graduats en educació social. Falten dades també sobre el nivell d’adequació de la formació.
P21 Avaluació de la inserció
Mitjana
Coordinació del grau
Curs 2017-18
Grau en Educació Social
No
No

Sí

No

ACCIONS
Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Realització d’un estudi sobre l’adequació de la formació (relació entre formació i pràctica professional)
Coordinació del grau
Elaboració d’un informe sobre l’adequació de la formació de Grau
Informe elaborat i difós a estudiants, professionals i professorat

Sí

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/15/36

Data
Acció 1
Responsable

17/02/2017
Realització d’un estudi sobre l’adequació de la formació (relació entre formació i pràctica professional)
Coordinació del grau
En el marc del projecte ProspecTsaso (Programa Intereg- Poctefa), la FEP iniciarà el curs 2016-2017 un estudi sobre la
inserció laboral a la població titulada en graus i diplomes de Treball Social, Educació Social, i Pedagogia, per conèixer les
característiques de la inserció professional, així com el grau de satisfacció de la formació rebuda. També s’analitzarà la
percepció que tenen els ocupadors i els usuaris dels serveis on treballen aquests professionals en relació a les
competències que haurien de tenir els graduats.
L’acció està prevista pel curs 2017-2018, però comptem poder iniciar-lo el curs 2016-2017.

Explicació del
seguiment

Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de
l'indicador
Valoració

Elaboració d’un informe sobre l’adequació de la formació de Grau
Informe elaborat i difós a estudiants, professionals i professorat

0

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable
Valoració global
Tancada?
Deriva a una nova
acció de millora?

Coordinació del grau
0
No

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Sí

MIJS

MFPSec

MTSRL

GTS

GPSIC

GPED

GES

IAI/15/36

GMEP

valoració
de
l'acreditaci

GMEI

OBJECTIU DE
MILLORA

FEP

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

Estàndard
Subestàndard
Codi inicial

favorable
favorable

Objectiu
Diagnòstic
Identificació de causes
Procés del SGIQ
Prioritat
Responsable
Termini
Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una altra
actuació de millora?
Tractat per un IAE

Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la titulació.
OM 6.4.3
Disposar d’un procediment específic per al màster de recollida sistemàtica de dades sobre la situació laborals dels
estudiants del màster temps després de finalitzar els estudis, per així disposar d’informació útil a l’hora d’ajustar
determinats aspectes de la planificació docent
Tenir a l’abast dades sobre la inserció laboral dels estudiants del MTRLRH és molt important de cares a la seva promoció i
a la valoració de la seva eficiència (subestàndard 6.4., pàg. 91)
La UdG no fa un seguiment de la inserció laboral dels estudiants de màster un cop finalitzats els estudis i no hi ha un
procediment establert en el MTRLRH per fer aquest seguiment
P21 Avaluació de la inserció
Mitjana
Coordinació del MTRLRH amb el suport del Consell de Màster
Durant febrer-març 2016 es debatrà en un consell de màster quin procediment podria ser més factible i es començarà a
aplicar als estudiants que faci com a mínim mig any que hagin finalitzat el màster
Master en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans
No
No

ACCIONS
Disseny i implementació d’un instrument que permeti recollir la informació sobre la inserció laboral dels estudiants del
MTRLRH
Coordinació del MTRLRH amb el suport del Consell de Màster
Nombre d’estudiants que han finalitzat el màster dels què es disposi d’informació sobre la seva inserció laboral
Estar en disposició de dades d’almenys un 75% d’estudiants

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Sí

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/15/37

Data

17/02/2017
Disseny i implementació d’un instrument que permeti recollir la informació sobre la inserció laboral dels estudiants del
MTRLRH
Coordinació del MTRLRH amb el suport del Consell de Màster
La UdG no disposa d’un mecanisme específic de seguiment de la inserció laboral dels titulats i, per tant, només es tenen
les dades d’inserció laboral d’AQU Catalunya i de la situació laboral de les promocions més recents a través de les accions
realitzades des de coordinació. Conscients de la importància de disposar d’informació detallada sobre aquesta qüestió i
amb el convenciment que aquestes dades són molt favorables pel que fa al MTRLRH, durant el curs acadèmic 2017-2018
s’està portant a terme una recollida de dades sistemàtica de la inserció laboral dels estudiants des de la seva implantació
el curs 2010-2011. Aquesta recollida de dades partirà de l‘adaptació del qüestionari elaborat per AQU.
El grau d’assoliment d’aquesta acció va ser molt baix durant el curs 2015-2016, ja que el procés de recollida de dades
requereix d’una inversió de temps molt important i s’ha dilatat en el temps. A més, es preveu que no serà possible accedir
a tots els titulats perquè al llarg del temps s’han produït canvis en les dades de contacte que en alguns casos
impossibilitaran la seva localització si no estan presents en les xarxes socials.
Acció assolida parcialment (25%)
Paral·lelament a recollir dades sobre el percentatge d’estudiants que estan treballant en feines relacionades amb el
Màster es preveu recollir també informació sobre quins són els factors relacionats amb el Màster que els han facilitat
aquesta inserció per tal d’introduir accions de millora si fos el cas (nova acció).

Acció 1
Responsable

Explicació del seguiment

Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de
l'indicador
Valoració

Nombre d’estudiants que han finalitzat el màster dels què es disposi d’informació sobre la seva inserció laboral
Estar en disposició de dades d’almenys un 75% d’estudiants

25

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable

Coordinació del MTRLRH amb el suport del Consell de Màster

Valoració global

25

Tancada?
Deriva a una nova acció
de millora?

No
Sí

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
Recollida de dades complementària sobre els factors relacionats amb el programa de formació que han pogut facilitar
aquesta inserció per introduir millores si escau.

Sí

MIJS

MFPSec

MTSRL

GTS

GPSIC

Sí

No

Acció 1

GPED

GES

GMEP

IAI/15/37

valoració de
l'acreditació

GMEI

OBJECTIU DE MILLORA

FEP

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

Estàndard
Subestàndard
Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic
Identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini
Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una altra
actuació de millora?
Tractat per un IAE
codi IAE

favorable

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
3

No hi ha vinculació a cap procés
Coordinador del grau
Grau en Mestre Educació Primària

Sí

Sí

Sí

(a) Se traslada la necesidad de que en la formación se incida, de forma más explícita, en el estudio y tratamiento
–educativo– de problemas y/o trastornos relacionados con los procesos de aprendizaje, emocionales, intelectuales, etc.
(b) Asimismo en la formación previa para el prácticum debe abordarse la deontología de la profesión.
Sí
a) Perquè recentment (2015-16) en el Grau de MEP s'ha fet una modificació del Pla d'Estudis en la qual s'ha definit una
assignatura específica de 4 crèdits que s'anomena "Dificultats d'aprenentatge i instrumentals"- A més, també hi ha una
optativa (Necessitats Especials d'Aprenentatge), de qual se'n programen dos grup de 40 estudiants. b)Els continguts
relacionats amb la deontologia de la professió es tracten precisament en els mòduls de Pràcticum tal com queda
especificat en les competències que s'hi avaluen (guia, annexos i pla de pràcticum).

Recomanació
S'ha desestimat

nova acció?

ACCIONS
Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació
Acció 2
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAE/15/03

Data

17/02/2017

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable

Coordinador del grau

Valoració global

0

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Tancada?
Deriva a una nova acció de
millora?

Sí

Desestimada

MIJS

MFPSec

MTSRL

GTS

GPSIC

GPED

GES

GMEP

IAE/15/03

valoració de
l'acreditació

GMEI

OBJECTIU DE
MILLORA

FEP

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

Estàndard
Subestàndard
Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic
Identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini
Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una altra
actuació de millora?
Tractat per un IAE
codi IAE

favorable

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
4

No hi ha vinculació a cap procés
Coordinador del grau

Recomanació
S'ha desestimat

Grau en Treball Social

Sí

Sí
IAE/15/04
a)Equilibrar las materias/asignaturas que imparten contenidos de carácter fundamentante y con un perfil abierto a
distintos campos disciplinares (Filosofía, Economía, Historia, etc.) con los específicos de cada titulación, con un enfoque
académico y profesionalizador, acorde con los objetivos y competencias que en ellas se formulan.
Sí
Es considera que és una recomanació que no es correspon a la realitat, ja que el Pla d'estudis de TS mostra un equilibri
evident entre assignatures teòriques, de caràcter bàsic, amb d'altres que tracten continguts de caràcter més específic i
professionalitzador.

Sí

nova acció?

ACCIONS
Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació
Acció 2
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAE/15/04

Data

17/02/2017

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable

Coordinador del grau

Valoració global

0

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Tancada?
Deriva a una nova acció
de millora?

Sí

Desestimada

MIJS

MFPSec

MTSRL

GTS

GPSIC

GPED

GES

GMEP

IAE/15/04

valoració de
l'acreditació

GMEI

OBJECTIU DE
MILLORA

FEP

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

Estàndard
Subestàndard
Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic
Identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini
Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una altra
actuació de millora?
Tractat per un IAE
codi IAE

favorable

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
5

No hi ha vinculació a cap procés
Coordinador del grau

Recomanació

S'ha desestimat

Grau en Psicologia

Sí

Sí
IAE/15/05
(a) En relación con el Prácticum de 3º sería deseable que incorpore la posibilidad –si las entidades colaboradoras lo
permiten– de una implicación más activa de los estudiantes, participando en procesos de diagnóstico, evaluación,
intervención, etc. (b) Será deseable que el plan de estudios incorpore o posibilite un tratamiento más explícito de
contenidos que den respuestas a problemas o realidades de la vida cotidiana, como son el ámbito del deporte o la
diversidad cultural. (c)También se deberán trabajar competencias que promuevan la escucha activa, el lenguaje no verbal,
etc.
Sí

Sí

(a) S’ha de considerar que el procés d’acreditació es va realitzar amb les dades del curs 1314 en que el Pr1 s’estava començant a
organitzar i, per aquest motiu, les directrius sobre el seu desenvolupament s’han anat millorant i modificant els cursos següents. El
curs 1415 la nova coordinació de Pr1 es va reunir amb tots els estudiants de 4t curs que ja havien fet l’assignatura el curs 1314 per
tal de valorar-lo conjuntament i recollir els aspectes que aquí es posen de manifest. Tant el curs 1415 com el 1516 s’han introduït
millores com: a) increment de la participació activa dels estudiants en els tallers, recomanant als professionals que els orientin de
manera que els estudiants se situïn en el rol de “professional en formació” i no “d’estudiant”; b) que els tallers tinguin un caràcter
exclusivament pràctic; c) que pugui fer taller experiencials i tallers dels 4 grans àmbits de la psicologia amb diferents orientacions
teòriques; c) que almenys, dos dels quatre tallers per cada àmbit que realitzen els estudiants, es facin en els centres d’on provenen
els professionals. (b) Afegir continguts nous al pla d’estudis requereix, sovint, de grans modificacions o bé verificar la memòria del
grau. Per tant, aquest aspecte es contemplarà en el cas que es produeixi en el successius anys un canvi en el pla d’estudis. D’altra
banda, malgrat els continguts dels mòduls aprovats en la memòria del grau no es modifiquin, els docents tenen en compte els
“problemes socials” que van apareixen i els tracte d’incorporar en la seva docència. També cal tenir en compte que els estudiants
disposen d’altres espais –en el cas de psicologia la “Setmana Psicològica”- en que durant diversos dies organitzen conferencies i
tallers pràctics sobre aspecte que ells mateixos decideixen treballar amb més profunditat. (c)Aquesta frase ha estat modificada en
la carta de resposta del Comitè d’Avaluació Externa (CAE) a les al·legacions realitzades per la UdG a l’informe de visita, quedant
reescrita de la forma següent: “se deberían establecer, para la Materia CAPI, los mecanismos de coordinación suficientes que
permitan asegurar que se trabajan las competencias que promueven la escucha activa, el lenguaje no verbal, etc.” Per tant, aquest
punt es justifica amb les argumentacions aportades en el punt a).

nova acció?

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAE/15/05

Data

17/02/2017

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable

Coordinador del grau

Valoració global

0

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Tancada?
Deriva a una nova acció
de millora?

Sí

Desestimada

MIJS

MFPSec

MTSRL

GTS

GPSIC

GPED

GES

GMEP

IAE/15/05

valoració de
l'acreditació

GMEI

OBJECTIU DE
MILLORA

FEP

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

Sí
IAE/15/06
(a) Se recomienda un mayor equilibrio entre la formación teórica y la práctica, de modo que todas las competencias
relacionadas con ambas puedan ser adquiridas, lo que debe hacerse facilitando un mayor conocimiento experiencial de
procedimientos y/o recursos vinculados a la práctica profesional (protocolos y pruebas de evaluación y valoración, etc.).
(b) En este sentido, también será deseable que se ponga énfasis en una mayor apertura de la formación –en los títulos de
Maestro de Educación Infantil y Primaria y en del de Pedagogía– a una lectura de la educación que no sea estrictamente
curricular o escolar, dando opción a enfoques que tomen como referencia la educación a lo largo de toda la vida, en otros
contextos y realidades (familias, comunidades, etc.).
Sí

Sí

Sí

Sí

No hi ha vinculació a cap procés
Coordinador del grau

Recomanació

S'ha desestimat

a)PEDAGOGIAb)Perquè en els graus de MEI/MEP creiem que aquesta obertura formativa cap a l'educació no
escolar ja hi és present. Així: 1)existeixen dues assigantures optatives tals com "Educació permanent" i
"Psicosociologia de l'aprenentatge en persones joves i adultes; 2)a les mencions d'educació en les arts visuals,
en la d'educació física, en la de música, en la de ciències i en la de TIC, es tarcten de forma evidents els
contextos social, no formals i al llarg de la vida; 3) en el mòdul comú i obligatori de MEI/MEP, Societat, família i
escola, aquest qüestió és un contingut essencial i vertebrador.
nova acció?

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAE/15/06

Data

17/02/2017

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable

Coordinador del grau

Valoració global

0

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Tancada?
Deriva a una nova acció
de millora?

Sí

Desestimat

MIJS

Sí

6

MFPSec

Sí

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu

MTSRL

Sí

GPED

Grau en Pedagogia, MEI i MEP

GES

GMEP

favorable

GMEI

Estàndard
Subestàndard
Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic
Identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini
Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una altra
actuació de millora?
Tractat per un IAE
codi IAE

GTS

IAE/15/06

valoració de
l'acreditació

FEP

OBJECTIU DE
MILLORA

GPSIC

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

Estàndard

favorable

Subestàndard
Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic
Identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini
Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una altra
actuació de millora?
Tractat per un IAE
codi IAE

Sí
IAE/15/07

Sí

Si en el cas de les recomanacions a) i b) i No en el cas de la c)
Raons per les quals es desestimen a) i b): a) Pel que fa a la visibilitat de la multidisciplinarietat del màster, des de fa
aquest curs les diferents coordinacions dels graus de la FEP faciliten al màster un espai de comunicació amb els
graduats per explicar les característiques del màster i s'hi èmfasi. b)L'interès majoritari dels estudiants està en el
vessant professionalitzador del màster, i es parteix d'un interès mínim per la recerca.
En el cas de la recomanació c) s'estableix una nou objectiu i 2 noves accions

Responsable
Indicador

Elaborar un diagrama que mostri amb claredat la seqüència d'accions a desenvolupar vinculades al ràctcium i fer-lo
conèixer a estudiants i professorat
Coordinació del Màster
Document amb el diagrama i difusió al principi de cas a l'intranet del màster
Un 50% dels estudiants han descarregat aquest document de la intranet
Elaborar un document abreujat, a partir del document que ja existeix sobre les pràctiques, que augmenti les possibilitas
que l'estudiant el consulti
Coordinació del màster
Augment del nombre de consultes d'aquest document i disminució dels dubtes en relació amb aquest tema

Llindar d'acceptació

Un 50% dels estudiants han descarregat aquest document de la intranet

Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació
Acció 2

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAE/15/07

Data
Elaborar un diagrama que mostri amb claredat la seqüència d'accions a desenvolupar vinculades al ràctcium i fer-lo
conèixer a estudiants i professorat
Coordinació del Màster

Acció 1
Responsable
Explicació del seguiment
Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de
l'indicador

Document amb el diagrama i difusió al principi de cas a l'intranet del màster
Un 50% dels estudiants han descarregat aquest document de la intranet

0

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
Elaborar un document abreujat, a partir del document que ja existeix sobre les pràctiques, que augmenti les possibilitas
que l'estudiant el consulti
Augment del nombre de consultes d'aquest document i disminució dels dubtes en relació amb aquest tema

Acció 2
Responsable
Explicació del seguiment
Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de
l'indicador

Augment del nombre de consultes d'aquest document i disminució dels dubtes en relació amb aquest tema
Un 50% dels estudiants han descarregat aquest document de la intranet

0

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable

Coordinador del màster
0
No

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

MIJS

MFPSec

MTSRL

GTS

Sí

ACCIONS

Tancada?
Deriva a una nova acció
de millora?

GPSIC

Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans

a)Incrementar la visibilidad del perfil multidisciplinar del Máster. b)Incentivar la vertiente investigadora y de
desarrollo del conocimiento científico en los ámbitos de la Relaciones Laborales, los Recursos Humanos, etc.
c)Avanzar en la formalización del Prácticum y en los vínculos que podrán establecerse entre su desarrollo y la
realización del TFM por parte de los estudiantes.

nova acció?

Valoració global

GPED

Coordinador del màster

S'ha desestimat

Valoració

GES

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
1.2. El pla d’estudis i l’estructura del currículum són coherents amb el perfil de competències i amb els objectius de la
titulació.
7
OM 6.4.4. Visibilitzar el procediment del pràcticum i augmentar els canals que ja existeixen pel que fa al vincle entre
el pràctium i el TFM

No hi ha vinculació a cap procés

Recomanació

Valoració

GMEP

IAE/15/07

valoració de
l'acreditació

GMEI

OBJECTIU DE
MILLORA

FEP

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

GMEP

GES

GPED

GPSIC

GTS

MTSRL

FEP

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
IAE/15/10
Incrementar la claridad de la información pública, consiguiendo que sea de plena utilidad para los grupos de interés de
cada título, evitando la necesidad de generar continuas transiciones entre unas páginas Web y otras.
Sí
Perquè aquestes accions de millora suggerides es corresponen als objectius de millora i accions definides en els objectius
IAI//1511 i IAI/1512

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

valoració de
l'acreditació

Estàndard

amb condicions

Subestàndard
Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic
Identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini
Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una altra
actuació de millora?
Tractat per un IAE
codi IAE

Estàndard 2: Pertinència de la informació pública
10

No hi ha vinculació a cap procés
Deganat i UdG

Recomanació
S'ha desestimat

nova acció?

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAE/15/10

Data

17/02/2017

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable

Deganat i UdG

Valoració global

0

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Tancada?
Deriva a una nova acció
de millora?

Sí

Desestimat

MIJS

GMEI

IAE/15/10

FEP

OBJECTIU DE
MILLORA

MFPSec

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

GMEP

GES

GPED

GPSIC

GTS

MTSRL

FEP

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
IAE/15/14
Establecer una línea de actuación común en la participación e implicación del alumnado en la evaluación de la actividad
docente en el Centro y de todos los títulos que se imparten en el mismo.
Sí
Perqué es tracta de una recomanació de caràcter molt general i ambigu i que, per altra part, té relació amb dos objectius
de millora ja definits en el Pla: el 3.2.3 i el 3.2.4

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

valoració de
l'acreditació

Estàndard
Subestàndard
Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic
Identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini
Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una altra
actuació de millora?
Tractat per un IAE
codi IAE

amb condicions

Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació
14

No hi ha vinculació a cap procés
Deganat i UdG

Recomanació
S'ha desestimat

nova acció?

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAE/15/14

Data

17/02/2017

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable

Deganat i UdG

Valoració global

0

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Tancada?
Deriva a una nova acció
de millora?

Sí

Desestimat

MIJS

GMEI

IAE/15/14

FEP

OBJECTIU DE
MILLORA

MFPSec

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

MIJS

Sí

MFPSec

Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini
Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una altra
actuació de millora?
Tractat per un IAE
codi IAE

MTSRL

Identificació de causes

GTS

Diagnòstic

GPSIC

Codi inicial
Objectiu

Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu
4.1. El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica exigits per les titulacions del centre i té
suficient i valorada experiència docent, investigadora i, si escau, professional.
OM 4.1.1c
Afavorir la mobilitat del professorat (realització d'estades) amb finalitats docents o de recerca.
Tot i que darrerament s'ha observat un augment en la participació del professorat de la Facultat en els programes de
mobilitat, encara és millorable.
Els programes de mobilitat a la universitat tenen una història recent, especialment en el cas del professorat. Les càrregues
docents i d'investigació en el professoart són actualment molt elevades fet que dificulta poder disposar de temps per fer
l'estada a fora.
No hi ha vinculació a cap procés
mitjana
Deganat (Vicedeganat de Pràcticum i Mobilitat) i departaments
Desembre 2018
FEP
Sí

GPED

favorable

Subestàndard

GES

Estàndard

GMEP

IAE/15/18

valoració de
l'acreditació

GMEI

OBJECTIU DE
MILLORA

FEP

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

Sí

Sí

Sí

Sí
IAE/15/18
Favorecer el incremento de la movilidad del profesorado (realización de estancias) con fines docentes e investigadores, al
tiempo que se debe procurar ampliar la implicación en sus líneas de investigación, la estructuración y consolidación de
redes, etc.
No
S'ha creat un objectiu nou

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Acció 1

Informació i divulgació del programesERASMUS STAFF MOBILITY FOR TEACHING (STA) i AJUTS COMPLEMENTARIS PER A LA
MOBILITAT D'INVESTIGADORS DE LA UdG (MOB) entre el professorat de la FEP

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Deganat (Vicedeganat de Pràcticum i Mobilitat)
(1) Increment del nombre de professorat de la FEP que partcipa en algun dels programes de mobilitat
(1) Augment a partir d'un 10% de la xifra actual

Informació i divulgació del programesERASMUS STAFF MOBILITY FOR TEACHING (STA) i AJUTS COMPLEMENTARIS PER A
Sí
LA MOBILITAT D'INVESTIGADORS DE LA UdG (MOB) entre el professorat de la FEP
Deganat (Vicedeganat de Pràcticum i Mobilitat)
La informació sobre els programes de mobilitat Erasmus ens ve donada per l’Oficina de Relacions Exteriors (ORE) de la
UdG. Un cop ens arriben les diferents convocatòries i períodes d’inscripció, fem la divulgació entre els professorat dels
graus i màster de la nostra Facultat. Com a indicador ens marcàvem el següent a assolir-lo en el desembre del 2018:
Increment del nombre de professorat de la FEP que participa en algun dels programes de mobilitat (augment a partir d'un
10% de la xifra actual)

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Recomanació
S'ha desestimat
nova acció?

ACCIONS

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAE/15/18

Data

17/02/2017

Acció 1
Responsable

Explicació del seguiment

Indicador
Llindar d'acceptació

(1) Increment del nombre de professorat de la FEP que partcipa en algun dels programes de mobilitat
(1) Augment a partir d'un 10% de la xifra actual

Resultat obtingut de
l'indicador

Les xifres ens indiquen un augment de la participació del professorat en programes de mobilitat: no ens consta la
mobilitat en aquests programes en el 2014-15 (almenys no la tenim registrada), però sí en el curs 2015-16, on 5 professors
si han acollit. Ho valorem molt positivament, donat que els recursos econòmics destinats a aquests programes són molt
limitats i només ho aconsegueixen els que primer s’hi apunten.
Per altra banda, des de la Facultat no es recullen les estades de recerca, en general, que fa els professorat, doncs aquesta
informació acostuma a quedar en el si de cada equip de recerca.

Valoració

100

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable
Valoració global
Tancada?
Deriva a una nova acció
de millora?

Deganat (Vicedeganat de Pràcticum i Mobilitat) i departaments
100
Sí

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
Assolit

GMEP

GES

GPED

GPSIC

GTS

MTSRL

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí
IAE/15/20
Incrementar los recursos docentes ‐en cantidad y dedicación completa‐ para conseguir una programación, y consecuente
desarrollo, de las asignaturas más ajustada a los criterios de calidad formativa y evaluativa.
Sí
Considerem que la recomanació és una idea desitjable però fora de les possibilitacts d'actuació del centre. Es tracta d'una
acció de millora directament vinculada a la política universitària

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

valoració de
l'acreditació

Estàndard
Subestàndard
Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic
Identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini
Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una altra
actuació de millora?
Tractat per un IAE
codi IAE

favorable

Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu
20

No hi ha vinculació a cap procés
UdG

Recomanació
S'ha desestimat

nova acció?

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAE/15/20

Data

17/02/2017

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable

UdG

Valoració global

0

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Tancada?
Deriva a una nova acció
de millora?

Sí

Desestimat

MIJS

GMEI

IAE/15/20

FEP

OBJECTIU DE
MILLORA

MFPSec

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

GTS

MTSRL

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

21

No hi ha vinculació a cap procés
UdG

Sí
IAE/15/21
Emprender acciones específicas de formación específica y de acogida para profesores de nueva contratación y para
profesores noveles.
Sí
Perquè, per un costat, pel tema de la formació específica per a professorat novell ja està organitzada i '¡ofereix des de
l'ICE de la UdG. I, per l'alter costa, pels temes relacionades amb l'acollida al nou professorat, els departaments ja se
n'encarreguen.

Recomanació
S'ha desestimat

nova acció?

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAE/15/21

Data

17/02/2017

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable

UdG

Valoració global

0

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Tancada?
Deriva a una nova acció
de millora?

Sí

Desestimat

MIJS

GPSIC

Sí

Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu

MFPSec

GPED

favorable

GES

Estàndard
Subestàndard
Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic
Identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini
Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una altra
actuació de millora?
Tractat per un IAE
codi IAE

GMEP

IAE/15/21

valoració de
l'acreditació

GMEI

OBJECTIU DE
MILLORA

FEP

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

Estàndard
Subestàndard
Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic
Identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini
Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una altra
actuació de millora?
Tractat per un IAE
codi IAE

favorable

Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
25

No hi ha vinculació a cap procés
Coordinació de grau
Sí

Sí
IAE/15/25
Revisar las actividades formativas y adecuación del profesorado de algunas de las asignaturas del Grado, especialmente
de aquellas con un elevado volumen de estudiantes.
Sí
Indiqueu perquè s'ha desestimat

Recomanació
S'ha desestimat
nova acció?

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAE/15/25

Data

17/02/2017

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable

Coordinació de grau

Valoració global

0

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Tancada?
Deriva a una nova acció
de millora?

Sí

Desestimat

Sí

MIJS

MFPSec

MTSRL

GTS

GPSIC

GPED

GES

GMEP

IAE/15/25

valoració de
l'acreditació

GMEI

OBJECTIU DE
MILLORA

FEP

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

Estàndard
Subestàndard
Codi inicial

favorable

Objectiu
Diagnòstic
Identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini
Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una altra
actuació de millora?
Tractat per un IAE
Codi IAE

Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
6.2. El sistema d’avaluació permet una certificació fiable dels resultats d’aprenentatge pretesos.
28b
Recordar al professorat que en les guies de l'assignatura que s'elaboren a principis de curs s'incorporin les accions de
reevaluació

No hi ha vinculació a cap procés
Coordinació de Grau en Educació Social
Sí

S'ha desestimat

Sí
IAE/15/28
Revisar los planes docentes de algunas asignaturas, ya que no están claros los criterios de evaluación/ reevaluación al
inicio del curso.
No

Nova acció?

Recordar al professorat que en les guies de l'assignatura que s'elaboren a principis de curs s'incorporin les accions de
reevaluació

Recomanació

Sí

ACCIONS
Acció 1
Responsable
Indicador

En les guies que s'envien al professorat per a planificar el curs, establir recomanacions i normatives del Grau en relació
amb els processsos d'avaluació i de recuperació de les assignatures i consensuar alguns criteris d'avaluació dels
diferents mòduls del Grau.
Coordinació del Grau en Educació Social
Inclusió de la informació sobre criteris relacionats amb l'avaluació i recuperació de lesassigantures en el material enviat al
professorat del Grau per a la planificació del curs

Sí

En la reunió de coordinació de professorat de final de curs, recordar els criteris consensuats en relació amb els
processsos d'avaluació i de recuperació de les assignatures.
Coordinació del Grau en Educació Social
Nombre d'assignatures i mòduls on s'han incorporat els criteris i les recomanacions realitzades en les guies d'assignatura
i mòdul

Sí

Llindar d'acceptació
Acció 2
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Inclusió en el 80% de les assigantures/mòduls

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAE/15/28

Data

17/02/2017
En les guies que s'envien al professorat per a planificar el curs, establir recomanacions i normatives del Grau en relació
amb els processsos d'avaluació i de recuperació de les assignatures i consensuar alguns criteris d'avaluació dels diferents
Coordinació del Grau en Educació Social
En la reunió de professorat del mes de juliol de 2016 es va decidir elaborar un document per als mòduls i assignatures
dels estudis sobre criteris d’avaluació i recuperació de les assignatures. Una comissió va treballar a partir del que s’havia
acordat en la reunió, i en les guies del curs 2016-2017 el 71,42% de les assignatures ha incorporat la totalitat d’aquests
criteris.
Acció assolida

Acció 1
Responsable

Explicació del seguiment

Inclusió de la informació sobre criteris relacionats amb l'avaluació i recuperació de lesassigantures en el material enviat al
professorat del Grau per a la planificació del curs
0

Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de
l'indicador
Valoració

100

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
En la reunió de coordinació de professorat de final de curs, recordar els criteris consensuats en relació amb els processsos
d'avaluació i de recuperació de les assignatures.
Nombre d'assignatures i mòduls on s'han incorporat els criteris i les recomanacions realitzades en les guies d'assignatura
i mòdul
En la reunió de final de curs, no només es va recordar que calia entrar els criteris d’avaluació en les guies, sinó que també
es van consensuar uns criteris comuns per els processos d’avaluació i recuperació. El percentatge d’assignatures

Acció 2
Responsable
Explicació del seguiment

Nombre d'assignatures i mòduls on s'han incorporat els criteris i les recomanacions realitzades en les guies d'assignatura
i mòdul
Inclusió en el 80% de les assigantures/mòduls

Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de
l'indicador
Valoració

Sí

75

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable

Coordinació de Grau en Educació Social

Valoració global

90

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Tancada?
Deriva a una nova acció
de millora?

Sí

Assolit

Sí

MIJS

MFPSec

MTSRL

GTS

GPSIC

GPED

GES

GMEP

IAE/15/28

valoració de
l'acreditació

GMEI

OBJECTIU DE
MILLORA

FEP

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

Estàndard
Subestàndard
Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic
Identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini
Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una altra
actuació de millora?
Tractat per un IAE
Codi IAE

favorable

Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
29

No hi ha vinculació a cap procés
Coordinació de grau
Sí

Sí
IAE/15/29

Recomanació

(a)Revisar las debilidades señaladas en el diseño del plan de estudios, tales como posibles solapamientos; (b) falta de
formación específica y carencias en el uso de herramientas para diagnosticar dificultades de aprendizaje. (revisat en l'OM
IAI/15/31); i (c) revisar las debilidades señaladas en el diseño del plan de estudios, tales como posibles solapamientos,
falta de formación específica y carencias en el uso de herramientas para diagnosticar dificultades de aprendizaje.

S'ha desestimat

Sí
(a) A l’objectiu OM IAI/15/31 ja s’indica que es pretén fer un treball d’avaluació que contribuirà a resoldre el cas dels
solapaments de continguts en les diferents assignatures del grau de Pedagogia, en el cas que hi siguin. (b)Pel que fa a la
formació específica, en els estudis de Pedagogia les optatives permeten als estudiants escollir entre 4 itineraris que
recullen els 4 àmbits de treball del Pedagog i que els permet una formació específica. (c)Afegir continguts nous al pla
d’estudis requereix, sovint, de grans modificacions o bé d’una verificació de la memòria del grau. Així doncs, aquest
aspecte es contemplarà en el cas que en els successius anys es produeixi un canvi en el pla d’estudis. D’altra banda,
malgrat el pla d’estudis no contempli l’assignatura ‘diagnòstic en educació’ com a assignatura troncal, sí que la contempla
com a assignatura optativa que es programa cada curs (que permet diagnosticar dificultats d’aprenentatge). Des de
coordinació es vetlla perquè aquesta assignatura es programi cada curs i tots els estudiants s’hi matriculin (a segon, tercer
o quart curs).

Nova acció?

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAE/15/29

Data

17/02/2017

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable

Coordinació de grau

Valoració global

0

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Tancada?
Deriva a una nova acció
de millora?

Sí

Desestimat

Sí

MIJS

MFPSec

MTSRL

GTS

GPSIC

GPED

GES

GMEP

IAE/15/29

valoració de
l'acreditació

GMEI

OBJECTIU DE
MILLORA

FEP

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

Estàndard
Subestàndard
Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic
Identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini
Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una altra
actuació de millora?
Tractat per un IAE
Codi IAE

favorable

Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
30

No hi ha vinculació a cap procés
Coordinació de grau
Sí

Sí
IAE/15/30
Asegurar que todos los estudiantes pueden alcanzar competencias que se vinculan con las clases expositivas y que no
parecen alcanzables con esta metodología, por ejemplo, las CT2 y CE11. (revisat en l'IAI/15/10)
Sí
Indiqueu perquè s'ha desestimat

Recomanació
S'ha desestimat
Nova acció?

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAE/15/30

Data

17/02/2017

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable

Coordinació de grau

Valoració global

0

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Tancada?
Deriva a una nova acció
de millora?

Sí

Desestimat

Sí

MIJS

MFPSec

MTSRL

GTS

GPSIC

GPED

GES

GMEP

IAE/15/30

valoració de
l'acreditació

GMEI

OBJECTIU DE
MILLORA

FEP

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

Estàndard
Subestàndard
Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic
Identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini
Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una altra
actuació de millora?
Tractat per un IAE
Codi IAE

favorable

Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
31

No hi ha vinculació a cap procés
Coordinació de grau
Sí

Sí
IAE/15/31

Recomanació

a) Valorar la posibilidad de participación de otros Departamentos de la Facultad de Educación y Psicología en el desarrollo
de las enseñanzas en este Grado, ampliando la visión inter‐multidisciplinar que pueden aportarle otras Ciencias Sociales y
de la Salud. b) Abordar contenidos como por ejemplo la Psicología del Deporte, el diseño de instrumentos de evaluación,
etc. c) Definir en mayor medida las funciones a desarrollar en las prácticas externas. d) Emprender acciones
encaminadas a reconocer la labor que realizan estos profesionales en la formación de los futuros psicólogos.

S'ha desestimat

Sí
a i b) Aquests punts es desestimem pels mateixos motius exposats en el punt b) de l’acció IAE/15/05.
• Tal com s’ha exposat en l’apartat a) de l’acció IAE/15/05 ja s’estan duent a terme accions per millorar aquest aspecte en
relació al pràcticum 1.
• La FEP i, concretament el vicedeganat de pràcticum i mobilitat, ja estan duent a terme accions relacionades amb millores
i reconeixement de l’acció dels tutors/es externs de pràctiques. Un exemple en son la segona edició de les Jornades
formatives que es realitzen pels tutors/es de centre i els acadèmics que els permet discutir i debatre punts forts i febles
dels pràcticums. A més, semestralment, coordinació i/p vicedeganat participa en un grup de treball orientat a accions del
millora dels pràcticums del grau en psicologia a nivell nacional.

Nova acció?

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAE/15/31

Data

17/02/2017

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable

Coordinació de grau

Valoració global

0

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Tancada?
Deriva a una nova acció
de millora?

Sí

Desestimat

Sí

MIJS

MFPSec

MTSRL

GTS

GPSIC

GPED

GES

GMEP

IAE/15/31

valoració de
l'acreditació

GMEI

OBJECTIU DE
MILLORA

FEP

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

Estàndard
Subestàndard
Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic
Identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini
Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una altra
actuació de millora?
Tractat per un IAE
Codi IAE

favorable

Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
34

No hi ha vinculació a cap procés
Coordinació del màster
Sí

Sí
IAE/15/34
Ampliar la implicación del profesorado con el TFM, evitando que algunos trabajos se conviertan en “productos para
congresos”, etc.
Sí
Perquè aquesta recomanació fa referència a un fet anecdòtic

Recomanació
S'ha desestimat
Nova acció?

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAE/15/34

Data

17/02/2017

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable

Coordinació del màster

Valoració global

0

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Tancada?
Deriva a una nova acció
de millora?

Sí

Desestimat

Sí

Sí

MIJS

MFPSec

MTSRL

GTS

GPSIC

GPED

GES

GMEP

IAE/15/34

valoració de
l'acreditació

GMEI

OBJECTIU DE
MILLORA

FEP

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

Estàndard
Subestàndard
Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic
Identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini
Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una altra
actuació de millora?
Tractat per un IAE
Codi IAE
Recomanació
S'ha desestimat

favorable

Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
30

No hi ha vinculació a cap procés
Coordinació de grau
Sí

Sí
IAE/15/35
Asegurar que se abordan contenidos relacionados con discapacidades o la diversidad funcional.
Sí
Perquè aquests continguts es tracten explícitament en una assignatura optativa que porta per títol "Discapacitats i Treball
social " i que es programa des del curs 2015-2016.

Nova acció?

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAE/15/35

Data

17/02/2017

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable

Coordinació de grau

Valoració global

0

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Tancada?
Deriva a una nova acció
de millora?

Sí

Desestimat

Sí

MIJS

MFPSec

MTSRL

GTS

GPSIC

GPED

GES

GMEP

IAE/15/35

valoració de
l'acreditació

GMEI

OBJECTIU DE
MILLORA

FEP

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

Estàndard
Subestàndard
Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic
Identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini
Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una altra
actuació de millora?
Tractat per un IAE
Codi IAE
Recomanació
S'ha desestimat

favorable

Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
30

No hi ha vinculació a cap procés
Coordinació de grau
Sí

Sí
IAE/15/36
Explicar la utilidad y finalidad del “curriculum lector” dentro de los planes docentes de las asignaturas.
Sí
vegi's IAI/15/10

Nova acció?

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAE/15/36

Data

17/02/2017

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable

Coordinació de grau

Valoració global

0

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Tancada?
Deriva a una nova acció
de millora?

Sí

Desestimat

Sí

MIJS

MFPSec

MTSRL

GTS

GPSIC

GPED

GES

GMEP

IAE/15/36

valoració de
l'acreditació

GMEI

OBJECTIU DE
MILLORA

FEP

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

Estàndard
Subestàndard
Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic
Identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini
Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una altra
actuació de millora?
Tractat per un IAE
Codi IAE
Recomanació
S'ha desestimat

favorable

Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
30

No hi ha vinculació a cap procés
Coordinació de grau
Sí

Sí
IAE/15/37
Valorar la realización de prácticas externas en el 3r curso.
Sí
Perquè per ara el Consell d'Estudis del Grau no considera necessària aquesta valoració. El pla d'estudis estableix i justifica
la realització de les pràctiques a 4t curs i no hi ha indicadors d'avaluació que facin necessària una modificació tan
significativa.

Nova acció?

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAE/15/37

Data

17/02/2017

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable

Coordinació de grau

Valoració global

0

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Tancada?
Deriva a una nova acció
de millora?

Sí

Desestimat

Sí

MIJS

MFPSec

MTSRL

GTS

GPSIC

GPED

GES

GMEP

IAE/15/37

valoració de
l'acreditació

GMEI

OBJECTIU DE
MILLORA

FEP

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

Estàndard
Subestàndard
Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic
Identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini
Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una altra
actuació de millora?
Tractat per un IAE
Codi IAE

favorable

Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
30

No hi ha vinculació a cap procés
Coordinació de grau
Sí

Sí
IAE/15/38
Ampliar y mejorar la formación de los estudiantes en contenidos que tomen como referencia los colectivos marginales, en
situación de riesgo y vulnerabilidad social, en drogodependencias o en el ámbito sanitario, pues son ámbitos de máxima
actualidad y que dan respuesta a necesidades sociales.
Sí
Perquè aquests continguts es tracten explícitament des de 2015-2016 en les següents assignatures optatives:
"Discapacitats i Treball Social", i "Drogedepències i Intervenció social"

Recomanació
S'ha desestimat

Nova acció?

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAE/15/38

Data

17/02/2017

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable

Coordinació de grau

Valoració global

0

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Tancada?
Deriva a una nova acció
de millora?

Sí

Desestimat

Sí

MIJS

MFPSec

MTSRL

GTS

GPSIC

GPED

GES

GMEP

IAE/15/38

valoració de
l'acreditació

GMEI

OBJECTIU DE
MILLORA

FEP

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

Estàndard
Subestàndard
Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic
Identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini
Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una altra
actuació de millora?
Tractat per un IAE
codi IAE

favorable

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
4

No hi ha vinculació a cap procés
Coordinador del grau
Grau en Treball Social

Sí

Sí
IAE/15/39

Sí

Incorporar contenidos que tomen como referencia la discapacidad y la diversidad funcional, tal como sucede por ejemplo
en el Grado de Educación Social. Son profesionales que deben abordar y tramitar cuestiones relacionadas con la Ley de
Autonomía Personal y la Atención a la Dependencia, donde la discapacidad o la diversidad funcional es un tema clave.

Recomanació
S'ha desestimat

Sí
Perquè aquests continguts es tracten explícitament des de 2015-2016 en l' assignatura optativa: " Discapacitats i Treball
Social".

nova acció?

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAE/15/39

Data

17/02/2017

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable

Coordinador del grau

Valoració global

0

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Tancada?
Deriva a una nova acció
de millora?

Sí

Desestimat

MIJS

MFPSec

MTSRL

GTS

GPSIC

GPED

GES

GMEP

IAE/15/39

valoració de
l'acreditació

GMEI

OBJECTIU DE
MILLORA

FEP

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

Subestàndard

favorable
favorable

Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic
Identificació de causes
Procés del SGIQ
Prioritat
Responsable
Termini
Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una altra
actuació de millora?
Tractat per un IAE

MIJS

MFPSec

MTSRL

GTS

GPSIC

GPED

GES

GMEP

IAI/14/02

valoració de
l'acreditació

GMEI

OBJECTIU
DE
MILLORA
Estàndard

FEP

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu
4.1. El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica exigits per les titulacions del
centre i té suficient i valorada experiència docent, investigadora i, si escau, professional.
4.1.1
Vetllar perquè el professorat assignat al màster tingui un nombre creixent d’indicadors externs de
docència i recerca
Tot i les dificultats en el context de retallades en els pressupostos universitaris, els indicadors externs de
docència i de recerca en el professorat són adequats. En aquest sentit és important mantenir la línia en
augment creixent tinguda fins ara
P3 Planificació i impartició de la docència
Alta
Coordinador del màster
Inici: abril-maig 2014 consolidació curs 2015-16
MPESO
No
No

Sí

No

ACCIONS
En la negociació del pla docent amb els departaments implicats, consensuar propostes que assegurin un
augment progressiu de professorat amb experiència docent i de recerca i/o innovació docent externament
reconegudes
Coordinador del màster
a. Nombre trams docents i de recerca en el professorat a temps complet en un termini de dos cursos (xifres
proporcionals al nombre total de professorat)
b. Nombre de projectes/xarxes de recerca i/o innovació docent en què participa el professorat en el termini
de dos cursos (xifres proporcionals al nombre total de professorat)
a. Superior a l’actual
b. Superior a l’actual

Acció 1
Responsable
Indicador

Llindar d'acceptació

Sí

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/14/02

Data

17/02/2017
En la negociació del pla docent amb els departaments implicats, consensuar propostes que assegurin un
augment progressiu de professorat amb experiència docent i de recerca i/o innovació docent externament
reconegudes
Coordinador del màster
L’augment del nombre de trams docents i de recerca és un indicador favorable per al desenvolupament de
tota l’acció universitària, i en conseqüència, de la docència del màster. Però el màster de secundària té una
característica específica, i és que hi intervenen 10 departaments i moltes àrees de coneixement, i això fa
que la coordinació no pugui tenir un paper determinant a l’hora de confeccionar el pla docent, perquè ha de
confiar en la selecció que prové dels departaments i de les àrees de coneixement. Però un cop feta
l’avaluació d’un curs, des de coordinació sí que es poden aplicar mesures per redreçar els aspectes que no
han funcionat de manera satisfactòria i/o per demanar als departaments implicats que incorporin al màster
els professors més adequats, des del punt de vista del perfil docent i investigador, i també des del punt de
vista de la implicació o interès del professor per l’etapa educativa que cobreix el màster.
Per a aquesta acció seria interessant saber el nombre de projectes/xarxes de recerca/d’innovació docent en
què participa el professorat, però és una dada que no es pot obtenir amb facilitat per la diversitat de
professors, especialment els professors associats. En aquest sentit, la coordinació pot col#laborar amb la
FEP (IAI/15/12) perquè tot el professorat mantingui actualitzada la seva pàgina personal, on es podria
obtenir aquesta informació.

Acció 1
Responsable

Explicació del
seguiment

a. Nombre trams docents i de recerca en el professorat a temps complet en un termini de dos cursos (xifres
proporcionals al nombre total de professorat)
b. Nombre de projectes/xarxes de recerca i/o innovació docent en què participa el professorat en el termini
de dos cursos (xifres proporcionals al nombre total de professorat)
a. Superior a l’actual
b. Superior a l’actual

Indicador

Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de
l'indicador
Valoració

0

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable
Valoració global
Tancada?
Deriva a una nova
acció de millora?

Coordinador del màster
0
No

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Sí

Sí

Estàndard

favorable

Subestàndard

favorable

Codi inicial
Objectiu

MIJS

MTSRL
MFPSec

GTS

GPSIC

GPED

GES

GMEP

IAI/14/06

valoració de
l'acreditació

GMEI

OBJECTIU DE
MILLORA

FEP

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu
4.1. El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica exigits per les titulacions del centre i té
suficient i valorada experiència docent, investigadora i, si escau, professional.
4.1.5
Millorar les estratègies per obtenir més i millor informació de l’opinió dels estudiants sobre el màster en les seves
diferents dimensions
L’opinió valorativa sobre el pràcticum i el TFM (curs 2012-2013) aporta informació interessant per a la identificació de
punts forts i febles d’aquest bloc formatiu del màster, però és resposta per un 25% dels estudiants

Diagnòstic
Identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat

P20 Administració i anàlisi de les enquestes de docència
Mitjana-alta
Coordinació màster
Coordinació especialitat
Coordinació bloc pràctic
Curs 2014-15
MPESO
No
No

Responsable
Termini
Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una altra
actuació de millora?
Tractat per un IAE

Sí

No

ACCIONS
Ampliació de l’enquesta interna del màster que fins ara valorava el bloc pràctic del màster (Pràcticum i TFM),
incorporant noves dimensions d’ava-luació: programa formatiu, coordina-ció, instal·lacions... (per a l’aplicació,
aprofitar el moment de l’acció 4.1.3.a)
Coordinació màster
Coordinació especialitat
Coordinació bloc pràctic
Creació d’un protocol nou d’enquesta, diferenciant el model de 1r i 2n semestre, disponible en format online.
Sí

Acció 1

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Sí

Sistematització de les assemblees d’estudiants amb la coordinació del màster i de l’especialitat com a mínim dos cops
per semestre i, sempre que es cregui necessari a petició dels estudiants, del professorat o de la coordinació

Acció 2

Sí

Coordinació màster
Coordinació especialitat
Resum dels temes tractats i acords presos en les quatre (o més) assemblees amb els estudiants
Sí
Impuls a la figura de representant dels estudiants (un per especialitat) i foment de la seva participació en les reunions
de coordinació que s’estimi adequat
Coordinació màster
Coordinació especialitat
Elecció representant de cada especialitat abans 01/11/2014
Participació del representant en alguna/es de els reunions de coordinació
Sí

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació
Acció 3
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Sí

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/14/06

Data

17/02/2017

Acció 1

Ampliació de l’enquesta interna del màster que fins ara valorava el bloc pràctic del màster (Pràcticum i TFM), incorporant
noves dimensions d’ava-luació: programa formatiu, coordina-ció, instal·lacions... (per a l’aplicació, aprofitar el moment de
l’acció 4.1.3.a)

Responsable

Coordinació màster
Coordinació especialitat
Coordinació bloc pràctic

Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de
l'indicador

0

0

0

0

0

0 Sí 0

0

0

0

0

0

0

0

0 Sí 0

Creació d’un protocol nou d’enquesta, diferenciant el model de 1r i 2n semestre, disponible en format online.
Sí
Sí
100

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 2

Sistematització de les assemblees d’estudiants amb la coordinació del màster i de l’especialitat com a mínim dos cops per
semestre i, sempre que es cregui necessari a petició dels estudiants, del professorat o de la coordinació

Responsable

Coordinació màster
Coordinació especialitat

Explicació del seguiment

Aquesta acció implica el que ja s’ha comentat en l’acció 2 de l’objectiu 15/22:
Durant el curs 2015-2016 s’han dut a terme dues reunions de coordinació amb els delegats de cada especialitat, una al
final del primer semestre i una al final del segon semestre. La informació s’ha fet arribar a tot el professorat. De la mateixa
manera, els tres coordinadors d’especialitat han mantingut trobades vàries amb els estudiants i han fet arribar la
informació a la coordinació del màster. Com que el resultat ha estat satisfactori per totes les parts, el següent pas serà
recollir aquesta informació de manera sistemàtica en actes-resum dels temes tractats i dela acords presos.

Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de
l'indicador
Valoració

0

Durant el curs 2015-2016 s’ha utilitzat un model d’enquesta interna, que a més de demanar informació sobre pràcticum i
TFM, també incorpora qüestions sobre els següents blocs: continguts de les assignatures del màster, metodologia i
recursos didàctics, aules i instal·lacions, gestió i organització del màster i valoració general

Explicació del seguiment

Valoració

0

Resum dels temes tractats i acords presos en les quatre (o més) assemblees amb els estudiants
Sí

100

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Elecció representant de cada especialitat abans 01/11/2014
Participació del representant en alguna/es de els reunions de coordinació
Sí

Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de
l'indicador
Valoració

100

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Coordinació màster
Coordinació especialitat
Coordinació bloc pràctic

Responsable
Valoració global
Tancada?
Deriva a una nova acció
de millora?

100
Sí

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
Objectiu assolit

0

0

0

0

0

0

0

0 Sí 0

MIJS

MTSRL
MFPSec

S’ha impulsat la figura del representant dels estudiants (un per especialitat) a través de quatre moments diferents:
trobades periòdiques amb els coordinadors d’especialitat, sol·licitades tant per una part com per una altra; trobades
semestrals amb coordinació del màster; trobades amb els professors de l’assignatura si escau; i participació en el Consell
de Màster.

GTS

Explicació del seguiment

GPSIC

Coordinació màster
Coordinació especialitat

GPED

Responsable

GES

Impuls a la figura de representant dels estudiants (un per especialitat) i foment de la seva participació en les reunions de
coordinació que s’estimi adequat

GMEP

Acció 3

GMEI

IAI/14/06

valoració de
l'acreditació

FEP

OBJECTIU DE
MILLORA

Estàndard

favorable

Subestàndard

favorable

Codi inicial
Objectiu

Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge
5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament el procés d’aprenentatge i els d’orientació professional
faciliten la incorporació al mercat laboral.
5.1.2
Augmentar l’oferta de centres que seguin coherents amb el projecte formatiu del màster, en la mesura que augmenti
el nombre de centres forma-dors i/o l’oferta de tutors
(objectiu directament relacionat amb l’objectiu 4.1.2.)
Variabilitat en la valoració tutors de pràcticum dels centres secundària per part dels estudiants. La UdG no decideix
lliurement amb quins centres col·labora

Diagnòstic
Identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat

No hi ha vinculació a cap procés
Mitjana-alta
Coordinació màster
Coordinació bloc pràctic
Curs 2014-15, consolidació cus 2016-2017
MPESO
No
No

Responsable
Termini
Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una altra
actuació de millora?
Tractat per un IAE

Sí

No

ACCIONS
Anàlisi i selecció, d’acord amb el projecte formatiu del màster, de centres pràcticum per a la tutoria al centre dels
estudiants
• Reunió amb titulats cursos anteriors
• Reunió amb coordinadors de pràcticum de centre
Coordinació màster
Coordinació bloc pràctic
Creació i implantació d’un document amb la presentació dels centres de pràcticum /tutors i seleccionats amb
l’especificació del criteris utilitzats

Acció 1

Responsable
Indicador

Sí

Llindar d'acceptació
Presentació de l’oferta de centres/tutors als estudiants amb l’especificació del projecte d’innovació i/o accions
singulars
Coordinació màster
Coordinació bloc pràctic
Llistat de centres de pràcticum i tutors amb l’especificació del motiu de la seva selecció

Acció 2
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Sí

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/14/08

Data

17/02/2017

Acció 1

Anàlisi i selecció, d’acord amb el projecte formatiu del màster, de centres pràcticum per a la tutoria al centre dels
estudiants
• Reunió amb titulats cursos anteriors
• Reunió amb coordinadors de pràcticum de centre

Responsable

Coordinació màster
Coordinació bloc pràctic

Explicació del seguiment

Aquesta acció està condicionada a la gestió centralitzada de pràcticum a través de l’aplicatiu de la Generalitat. Per això,
l’únic àmbit on pot incidir el coordinador del màster és a través de la relació que s’estableix entre els centres de
pràctiques i els tutors d’universitat, de manera que una bona relació incentivi els centres a continuar sent-ho. Aquesta
acció es fa sempre que s’escau, però no pot ser mesurada, perquè l’oferta dels centres varia cada any.
Creació i implantació d’un document amb la presentació dels centres de pràcticum /tutors i seleccionats amb
l’especificació del criteris utilitzats
0%

Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de
l'indicador
Valoració

100

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 2

Presentació de l’oferta de centres/tutors als estudiants amb l’especificació del projecte d’innovació i/o accions singulars

Responsable

Coordinació màster
Coordinació bloc pràctic
L’assessorament als estudiants per a la selecció de centre es fa a través del coordinador en tutories de manera
absolutament personalitzada. La figura del coordinador de pràctiques que s’ha sol·licitat com a nou punt de millora
permetria una bona acció tutorial en la selecció i presentació de centres de pràctiques.
Llistat de centres de pràcticum i tutors amb l’especificació del motiu de la seva selecció

Explicació del seguiment
Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de
l'indicador
Valoració

Sí

50

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Coordinació màster
Coordinació bloc pràctic

Responsable
Valoració global

75

Tancada?
Deriva a una nova acció
de millora?

No

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Sí

MIJS

MFPSec

MTSRL

GTS

GPSIC

GPED

GES

GMEP

IAI/14/08

valoració de
l'acreditació

GMEI

OBJECTIU DE
MILLORA

FEP

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

Estàndard

favorable

Subestàndard

favorable

Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic

Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini
Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una altra
actuació de millora?
Tractat per un IAE

Sí

No

ACCIONS
Acció 1

Realització taula rodona amb diferents components: representants de directors de centre, d’Ensenyament, dels col·legis
professionals, de la patronal d’escola concertada, dels sindicats, etc.

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Coordinació màster
Correu informatiu sobre la taula rodona i informació sobre la xerrada penjada al pàgina web (març-maig 2015)

Sí

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/14/09

Data

17/02/2017
Realització taula rodona amb diferents components: representants de directors de centre, d’Ensenyament, dels col·legis
professionals, de la patronal d’escola concertada, dels sindicats, etc.
Coordinació màster
El màster ofereix cada curs unes xerrades d’orientació laboral, per part del Departament d’Ensenyament, per part dels
sindicats i durant el curs 2015-2016 també es va oferir orientació específica sobre FP, al marge de la formació que ja es fa
en les assignatures. Aquest format és valorat molt positivament pels estudiants del màster.
S’està estudiant d’amplicar els agents: directors de centre, patronal de centres concertats i de col·legis professionals.

Acció 1
Responsable

Explicació del seguiment

Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de
l'indicador
Valoració

Correu informatiu sobre la taula rodona i informació sobre la xerrada penjada al pàgina web (març-maig 2015)
0%

75

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable

Coordinació màster

Valoració global

75

Tancada?
Deriva a una nova acció
de millora?

No

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Sí

MIJS

MFPSec

MTSRL

GTS

GPSIC

GPED

GES

Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge
5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament el procés d’aprenentatge i els d’orientació professional
faciliten la incorporació al mercat laboral.
5.1.3
Ampliar els sectors representats en la taula rodona sobre orientació per a la carrera professional
Realització taula rodona amb diferents components: representants de directors de centre, d’Ensenyament, dels col·legis
professionals, de la patronal d’escola concertada, dels sindicats, etc.
No hi ha vinculació a cap procés
Alta
Coordinació màster
Curs 2014-15
MPESO
No
No

Identificació de causes

GMEP

IAI/14/09

valoració de
l'acreditació

FEP

OBJECTIU DE
MILLORA

GMEI

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

Estàndard
Subestàndard
Codi inicial

favorable
favorable

Objectiu
Diagnòstic
Identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini
Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una altra
actuació de millora?
Tractat per un IAE

MIJS

MFPSec

MTSRL

GTS

GPSIC

GPED

GES

GMEP

IAI/14/10

valoració de
l'acreditació

GMEI

OBJECTIU DE
MILLORA

FEP

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
6.2. El sistema d’avaluació permet una certificació fiable dels resultats d’aprenentatge pretesos i és públic.
6.2.1
Revisar i discutir el plantejament d’avaluació de les assignatures de la titulació, en una reunió de professorat i en una
de les assemblees d’estudiants.
L’avaluació contínua plantejada en les assignatures afavoreix, per una banda, el progrés continuat i, per l’altra, augmenta
les opcions de superar positivament assignatures (qualificacions de notable)
No hi ha vinculació a cap procés
Mitjana
Coordinació màster
Curs 2014-15
MPESO
No
No

sí

No

ACCIONS
Acció 1

Revisió i discussió del plantejament d’avaluació de les assignatures de la titulació, en una reunió de professorat i
en una de les assemblees d’estudiants.

Responsable

Coordinació màster
Discussió en base a informació detallada del sistema d’avaluació dels estudiants en les assignatures. Presa d’acords, si
s’escau.
Sí
Contrast i anàlisi dels resultats acadèmics de les diferents assignatures en una reunió de professorat.
Coordinació màster
Discussió en base a informació detallada de resultats acadèmics dels estudiants en les assignatures. Presa d’acords, si
s’escau.
Sí

Indicador
Llindar d'acceptació
Acció 2
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació
Acció 3
Responsable

Sí

Indicador
Llindar d'acceptació

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/14/10

Data

17/02/2017
Revisió i discussió del plantejament d’avaluació de les assignatures de la titulació, en una reunió de professorat i en una
de les assemblees d’estudiants.
Coordinació màster
En les reunions semestrals del professorat i en les reunions periòdiques amb els coordinadors d’especialitat s’ha abordat
el tema de l’avaluació, especialment del pràcticum i del TFM. S’han analitzat els factors que propicien les elevades
qualificacions d’aquestes assignatures, i s’està avançant en la revisió dels instruments compartits d’avaluació que s’usen

Acció 1
Responsable
Explicació del seguiment

Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de
l'indicador
50

Acció 2
Responsable

0

0

0

0

0

0

Sí

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
Contrast i anàlisi dels resultats acadèmics de les diferents assignatures en una reunió de professorat.
Coordinació màster
En les reunions de professorat s’ha pogut dur a terme la discussió general sobre avaluació, però no s’ha arribat a fer el
contrast de les qualificacions de les diverses assignatures perquè no ha estat un punt de discussió que hagi estat ben
rebut per part dels agents implicats. Aquesta discussió implica l’aparició d’uns elements valoratius entre iguals que poden
generar algunes susceptibilitats. Per ara no es prioritza aquesta acció.

Explicació del seguiment

Discussió en base a informació detallada de resultats acadèmics dels estudiants en les assignatures. Presa d’acords, si
s’escau.
Sí

Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de
l'indicador
Valoració

0

Discussió en base a informació detallada del sistema d’avaluació dels estudiants en les assignatures. Presa d’acords, si
s’escau.
Sí

Indicador

Valoració

0

50

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable

Coordinació màster

Valoració global

50

Tancada?
Deriva a una nova acció
de millora?

No

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Estàndard
Subestàndard
Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic
Identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini
Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una altra
actuació de millora?
Tractat per un IAE

favorable
favorable

MIJS

MFPSec

MTSRL

GTS

GPSIC

GPED

GES

GMEP

IAI/14/11

valoració de
l'acreditació

GMEI

OBJECTIU DE
MILLORA

FEP

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
6.2. El sistema d’avaluació permet una certificació fiable dels resultats d’aprenentatge pretesos i és públic.
6.2.2
Incrementar al participació del professorat a les reunions de coordinació i/o professorat
L’assistència de professorat a reunions és moderada (entre 45 i 70%).
P21 Avaluació de la inserció
Mitjana
Coordinació màster
2n semestre 2013-14
MPESO
No
No

Sí

No

ACCIONS
Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Sí

Revisió horari reunions i plantejament dinàmic i àgil dels continguts a tractar i dels procediments.

Coordinació màster
Augment progressiu de la participació del professorat a les reunions
>60%

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/14/11

Data
Acció 1
Responsable

17/02/2017
Revisió horari reunions i plantejament dinàmic i àgil dels continguts a tractar i dels procediments.
Coordinació màster
S’han proposat reunions de professorat en un horari adient per a la majoria de professors d’institut, per facilitar la seva
assistència. També s’ha previst un ordre de la sessió molt concret en temes i horaris per aconseguir reunions àgils i
efectives. S’ha constatat una augment de la participació del professorat a les reunions, que se situa al voltant del 50% (el
llindar d’acceptació era una parucuapació superior al 60%).

Explicació del seguiment
Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de
l'indicador
Valoració

Augment progressiu de la participació del professorat a les reunions
>60%

85

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable

Coordinació màster

Valoració global

85

Tancada?
Deriva a una nova acció
de millora?

No

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

0

0

0

0

0

0

0

0

Sí

0

Estàndard
Subestàndard
Codi inicial

favorable
favorable

Objectiu
Diagnòstic
Identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat

Termini
Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una altra
actuació de millora?
Tractat per un IAE

MIJS

Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la titulació.
6.4.2
Mantenir col·laboració periòdica amb els Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a Girona pel que fa al
subministrament dades d’inserció laboral dels titulats i ampliar-la a la valoració, per part centres de secundària, dels
titulats que treballen a comarques gironines

P21 Avaluació de la inserció
Mitjana
Coordinació màster
Coordinació especialitat
2n semestre 2013-14
MPESO
No
No

Responsable

MFPSec

MTSRL

GTS

GPSIC

GPED

GES

GMEP

IAI/14/12

valoració de
l'acreditació

GMEI

OBJECTIU DE
MILLORA

FEP

FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

Sí

No

ACCIONS
6.4.2.a
Petició anual de dades d’inserció laboral dels titulats del màster als Serveis Territorials (ST) Dpt. Ensenyament
a Girona

Acció 1

Sí

Coordinació màster
Coordinació especialitat
Resum anual de dades d’inserció laboral dels titulats provinents de la informació proporcionada pels ST Dept. Enseny. a
Girona
Sí

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Adaptació d’un instrument de valoració (a partir d’un model del Dept. Enseny.) i aplicació a les comarques gironines
per tal de conèixer la valoració de centres secundària en relació a competències professionals dels titulats

Acció 2

Sí

Coordinació màster
ST Dept. Ensenyament a Girona
a. Instrument de valoració (adaptat model del Dept. Ensenyament)
b. Resultats aplicació instrument
a. Sí
b. Mitjana moderada-alta en les puntuacions resultants

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/14/12

Data

17/02/2017

Acció 1

6.4.2.a
Petició anual de dades d’inserció laboral dels titulats del màster als Serveis Territorials (ST) Dpt. Ensenyament a Girona

Explicació del seguiment

Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de
l'indicador
pendent

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
Adaptació d’un instrument de valoració (a partir d’un model del Dept. Enseny.) i aplicació a les comarques gironines per
tal de conèixer la valoració de centres secundària en relació a competències professionals dels titulats

Acció 2

Explicació del seguiment
Indicador

0

a. Sí
b. Mitjana moderada-alta en les puntuacions resultants

Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de
l'indicador
0

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Coordinació màster
Coordinació especialitat

Responsable

Tancada?
Deriva a una nova acció
de millora?

0

0

0

0

0

Sí

0

0

0

0

0

0

0

0

Sí

0

pe
nd

Coordinació màster
ST Dept. Ensenyament a Girona
Aquesta acció només és possible si l’acció anterior és assolida
a. Instrument de valoració (adaptat model del Dept. Ensenyament)
b. Resultats aplicació instrument

Responsable

Valoració global

0

Resum anual de dades d’inserció laboral dels titulats provinents de la informació proporcionada pels ST Dept. Enseny. a
Girona
Sí

Indicador

Valoració

0

Coordinació màster
Coordinació especialitat
S’han continuat mantenint contactes amb un representant del Departament d’Ensenyament per formalitzar aquesta
relació, però encara no s’ha concretat aquesta acció.

Responsable

Valoració

0

Pendent
No

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Pe
nd

