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QUADRE RESUM PLA DE MILLORA PLA DE MILLORA FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ ABRIL 2017 INFORME DE SEGUIMENT DE LA FEP, CURS 2015-2016
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IAE/15/03 0 Coordinador del grau gen-00 0   Sí        
0

0 17/02/2017 Sí 0 Desestimat No hi ha vinculació a cap procés

IAE/15/04 0 Coordinador del grau gen-00 0    Sí
0

0 17/02/2017 Sí 0 Desestimat No hi ha vinculació a cap procés

IAE/15/05 0 Coordinador del grau gen-00 0      Sí     
0

0 17/02/2017 Sí 0 Desestimat No hi ha vinculació a cap procés

IAE/15/06 0 Coordinador del grau gen-00 0  Sí Sí       
0

0 17/02/2017 Sí 0 Desestimat No hi ha vinculació a cap procés

IAE/15/10 0 Deganat i UdG gen-00 0 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí   
0

0 17/02/2017 Sí 0 Desestimat No hi ha vinculació a cap procés

IAE/15/14 0 Deganat i UdG gen-00 0 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí   
0

0 17/02/2017 Sí 0 Desestimat No hi ha vinculació a cap procés

IAE/15/20 0 UdG gen-00 0 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí   
0

0 17/02/2017 Sí 0 Desestimat No hi ha vinculació a cap procés

IAE/15/21 0 UdG gen-00 0 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí   
0

0 17/02/2017 Sí 0 Desestimat No hi ha vinculació a cap procés

IAE/15/25 0 Coordinació de grau gen-00 0  Sí         
0

0 17/02/2017 Sí 0 Desestimat No hi ha vinculació a cap procés

IAE/15/29 0 Coordinació de grau gen-00 0     Sí      
0

0 17/02/2017 Sí 0 Desestimat No hi ha vinculació a cap procés

IAE/15/30 0 Coordinació de grau gen-00 0       Sí    
0

0 17/02/2017 Sí 0 Desestimat No hi ha vinculació a cap procés

IAE/15/31 0 Coordinació de grau gen-00 0      Sí     
0

0 17/02/2017 Sí 0 Desestimat No hi ha vinculació a cap procés

IAE/15/34 0 Coordinació del màster gen-00 0        Sí   
0

0 17/02/2017 Sí 0 Desestimat No hi ha vinculació a cap procés

IAE/15/35 0 Coordinació de grau gen-00 0       Sí    
0

0 17/02/2017 Sí 0 Desestimat No hi ha vinculació a cap procés

IAE/15/36 0 Coordinació de grau gen-00 0       Sí    
0

0 17/02/2017 Sí 0 Desestimat No hi ha vinculació a cap procés

IAE/15/37 0 Coordinació de grau gen-00 0       Sí    
0

0 17/02/2017 Sí 0 Desestimat No hi ha vinculació a cap procés

IAE/15/38 0 Coordinació de grau gen-00 0       Sí    
0

0 17/02/2017 Sí 0 Desestimat No hi ha vinculació a cap procés

IAE/15/39 0 Coordinador del grau gen-00 0       Sí    
0

0 17/02/2017 Sí 0 Desestimat No hi ha vinculació a cap procés

IAI/15/01

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 

Coordinació dels graus en MEI i 
MEP

2n semestre curs 2015-16
Mitjana-

alta
 Sí 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. 

favorable 17/02/2017 No 50 Fora termini No hi ha vinculació a cap procés

IAI/15/02

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-interdepartamental-
competencia-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”.

Coordinació dels graus en MEI, ME    jul-17 Alta  Sí 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. 

favorable 17/02/2017 No 25 En termini No hi ha vinculació a cap procés

IAI/15/30 Incrementar l’oferta  d’assignatures impartides en anglès en 
els graus de la FEP

Deganat i Servei de Llengües 
Modernes

Curs 2017-18 Mitjana Sí 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

0 17/02/2017 Sí 100 Finalitzat No hi ha vinculació a cap procés

IAE/15/07
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

Coordinador del màster gen-00 0        Sí   

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. 

0 0 No 0 No hi ha vinculació a cap procés

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 

2n semestre 2016-2017
Tots els estudis de grau que no 
tinguin incorporat el requisit de 
la tercera llengua

Deganat / 
Direcció, 

Gabinet de 
Planificaci

ó i 
Avaluació

 Sí Sí Sí Sí Sí Sí    

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. 0 0 No 0 NOU Alta

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

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 Alta    Sí       

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. favorable 17/02/2016 No 15 En termini No hi ha vinculació a cap procés

DATA: ABRIL 2017 SEGUIMENTTitulacions implicades  ACREDITACIÓ
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ISC/15/01 Millorar la qualitat de la difusió
Acció 1: abril-juny 2016 i Acció 2: 
Gener - juny 2016; Acció 3: Gener 
2017 - Gener 2018

Màster Interuniversitari en 
Joventut i Societat (MIJS)

Coordinad
or general 

i 
coordinad

ors 
universitar
i del MIJS

         Sí

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. 

0 17/02/2017 No 50 Fora termini 0

ISC/16/03 Augmentar el nombre d'estudiants d'entrada Gener-desembre 2017
Màster Interuniversitari en 
Joventut i Societat (MIJS)

Consell del 
MIJS

         Sí

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. 

0 0 No 0 NOU 0

IAI/15/04
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

Deganat, coordinació dels graus i C  curs 2016-2017 Mitjana-alta  Sí Sí Sí  Sí Sí Sí   

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

favorable 17/02/2017 No 90 En termini No hi ha vinculació a cap procés

IAI/15/05 Millorar l’acompanyament per part de la coordinació 
d’estudis a l’elecció dels representants dels estudiants

Coordinació del grau curs 2015-16 Mitjana     Sí      
1.4. La titulació disposa de mecanismes 
de coordinació docent adequats. favorable 17/02/2017 No 75 Fora termini P11 Mecanismes que regulen i informen sobre 

normatives que afecten els estudiants

IAI/15/06

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

Deganat curs 2015-16 Alta Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

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

favorable 17/02/2017 No 96 Realitzada No hi ha vinculació a cap procés

IAI/15/07
Reforçar la coordinació, docent per tal de disminuir 
repeticions de contingut i  consolidar la varietat d’estratègies 
metodològiques i d’avaluació

Coordinació dels graus MEP i 
MEI (a i c) Caps d’àrea i 
professorat dels departaments (b)

2n semestre curs 2015-16 Alta  Sí Sí        

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

favorable 17/02/2017 No 35 Fora termini P2 Disseny, modificació i extinció de la titulació 

IAI/15/08
Millorar la coordinació del professorat pel que fa a 
l’avaluació de l’estudiant quant al conjunt del procés 
formatiu

Coordinació del grau curs 2016-2017 Alta    Sí       
1.4. La titulació disposa de mecanismes 
de coordinació docent adequats. favorable 17/02/2017 No 80 En termini P19 Anàlisis dels resultats acadèmics 

IAI/15/09

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)

Coordinació del grau curs 2015-16 Alta     Sí      

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

favorable 17/02/2017 Sí 100 Finalitzat P4 Seguiment dels resultats i millora de la 
titulació  

IAI/15/10
Millorar la coordinació, desenvolupament i l’avaluació de les 
activitats complementàries, especialment la de les 
vinculades a cada assignatura (activitats de dijous)

Coordinació del grau
[a]  setembre 2015- juliol 2016    
[b]  setembre 2015-juliol 2016

Alta       Sí    
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

ISC/16/02 Millorar la coordinació del màster
Coordinació de màster en 
MFPSec

2n semestre 2016-2017 Alta         Sí  
1.4. La titulació disposa de mecanismes 
de coordinació docent adequats. 0 0 No 0 NOU Alta

ISC/17/02
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

Coordinació de màster  MADEI 2n semestre 2016-2017 Alta           Sí 0
1.4. La titulació disposa de mecanismes 
de coordinació docent adequats. 0 0 No 0 NOU Alta

ISC/17/03

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

Coordinació general del màster i 
Coordinació de màster a la UdG

2n semestre 2017-2018 Alta           0 Sí

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

0 0 No 0 NOU Alta

IAI/15/11 Millorar la difusió internacional de la FEP a través de la 
pàgina web

Deganat i Servei de Llengües

[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

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

amb condicions 17/02/2017 No 0 En termini P5 Captació dels estudiants, admissió i matrícula

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 set-16
Mitjana-

Alta
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

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.

amb condicions 17/02/2017 No 25 Fora 
termini

No hi ha vinculació a cap procés

IAI/15/13 Disposar de tota la informació relativa a la vida de la 
titulació amb accés obert i fàcil accés

GPA i Servei Informàtic jul-05 Alta Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
2.3. La institució publica el SGIQ en què 
s’emmarca la titulació.

amb condicions 09/12/2016 Sí 100 Finalitzat P4 Seguiment dels resultats i millora de la 
titulació  

IAI/15/14

[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

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

Alta Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

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.

amb condicions 09/12/2016 No 50 En termini P29 Revisió del SGIQ

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

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.

amb condicions 09/12/2016 No 50 Fora termini P20 Administració i anàlisi de les enquestes de 
docència

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

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.

amb condicions 09/12/2016 No 50 Fora termini P8 Gestió de l'orientació professional
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IAI/15/17
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

GPA jul-05 Mitjana Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

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.

amb condicions 09/12/2016 No 75 Fora termini P4 Seguiment dels resultats i millora de la 
titulació  

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)

Coordinad
or general 

(UdG) i 
responsabl

es de les 
assignatur

es

         Sí

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.

0 17/02/2017 No 85 En termini P20 Administració i anàlisi de les enquestes de 
docència

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
Mitjana - 

Alta
          0 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.

0 0 No 0 NOU Mitjana - Alta

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 

Alta Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

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.

amb condicions 09/12/2016 Sí 100 Finalitzat P4 Seguiment dels resultats i millora de la 
titulació  

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 mitjana Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 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.

0 17/02/2017 Sí 100 Finalitzat No hi ha vinculació a cap procés

IAI/14/02 Vetllar perquè el professorat assignat al màster tingui un nom        Coordinador del màster
Inici: abril-maig 2014  
consolidació curs 2015-16

Alta         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.

favorable 17/02/2017 No 0 P3 Planificació i impartició de la docència

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

Coordinació màster
Coordinació especialitat
Coordinació bloc pràctic

Curs 2014-15
Mitjana-

alta
        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.

favorable 17/02/2017 Sí 100 Finalitzat P20 Administració i anàlisi de les enquestes de 
docència

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)

[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 

Mitjana Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 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. favorable 17/02/2017 No 70 En termini P3 Planificació i impartició de la docència

IAI/15/20

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)

Deganat i coordinació dels graus, 
departaments

des-16 Alta Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 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. favorable 17/02/2017 Sí 100 Finalitzat No hi ha vinculació a cap procés

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

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

curs 2016-2017 Alta Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 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.

favorable 17/02/2017 No 45 En termini P20 Administració i anàlisi de les enquestes de 
docència

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 

Deganat i coordinació dels graus gen-17
Mitjana-

alta
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 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.

favorable 17/02/2017 no 60 En termini P20 Administració i anàlisi de les enquestes de 
docència

ISC/17/04 Modificar el nombre de places de nou ingrés gen-00 2n semestre de 2017-2018 Alta           0 Sí

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

0 0 No 0 NOU Alta

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.)

Coordinació màster
Coordinació bloc pràctic

Curs 2014-15, consolidació cus 
2016-2017

Mitjana-
alta

        Sí  

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

favorable 17/02/2017 No 75 En termini No hi ha vinculació a cap procés
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IAI/14/09 Ampliar els sectors representats en la taula rodona sobre 
orientació per a la carrera professional

Coordinació màster Curs 2014-15 Alta         Sí  

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

favorable 17/02/2017 No 75 Fora termini No hi ha vinculació a cap procés

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 
compte les diferents accions de tutoria i orientació 
acadèmica i professional que existeixen

Coordinació dels graus gen-17 Alta     Sí  Sí Sí Sí  

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

favorable 17/02/2017 No 40 En termini P6 Atenció i tutorització dels estudiants

IAI/15/24 Millorar la satisfacció dels estudiants en la coordinació i 
estructura dels mòduls de CAPI

Coordinació del grau

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

Alta      Sí     

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

favorable 17/02/2017 Sí 100 Finalitzat P8 Gestió de l'orientació professional

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 
curs i ARPP (Associació 
d’Estudiants dels Estudis de Grau 
en Psicologia)

[a]  setembre 2015- juliol 2016
[b]  setembre 2016-juliol 2017

Mitjana      Sí     

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

favorable 17/02/2017 No 75 En termini P6 Atenció i tutorització dels estudiants

IAI/15/26 Millorar l’orientació professional dels estudiants de la FEP Deganat i coordinació de graus  01/12/2016 Alta Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  

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

favorable 17/02/2017 No 75 En termini P8 Gestió de l'orientació professional

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

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

Curs 2016-2017 Alta Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

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

favorable 17/02/2017 Sí 100 Finalitzat No hi ha vinculació a cap procés

IAI/15/28 Optimitzar qualitativament i quantitativament l’ús del 
laboratori amb fins docents  

Deganat i  coordinació del Grau i  
del Màster I Dpt. de Psicologia

Curs 2016-2017 Alta      Sí     

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

favorable 17/02/2017 No 20 En termini No hi ha vinculació a cap procés

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 
responsables interns UdG-UOC

2n semestre 2017-18 Mitjana           0 0

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

0 0 No 0 NOU Mitjana

IAI/15/29
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

Vicedeganat de Pràcticum i 
coordinació dels graus

curs 2016-2017 Alta Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí   

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.

0 17/02/2017 Sí 100 Finalitzat P8 Gestió de l'orientació professional

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.

Coordinació màster Curs 2014-15 Mitjana         Sí  
6.2. El sistema d’avaluació permet una 
certificació fiable dels resultats 
d’aprenentatge pretesos i és públic. 

favorable 17/02/2017 No 50 Fora termini No hi ha vinculació a cap procés

IAI/14/11 Incrementar al participació del professorat a les reunions de 
coordinació i/o professorat

Coordinació màster 2n semestre 2013-14 Mitjana         Sí  
6.2. El sistema d’avaluació permet una 
certificació fiable dels resultats 
d’aprenentatge pretesos i és públic. 

favorable 17/02/2017 No 85 Fora termini P21 Avaluació de la inserció

IAI/15/31 Millorar la coordinació en l’avaluació dels estudiants en el 
Pràcticum

Coordinació dels graus, 
coordinació de pràcticum

Curs 2016-17
Mitjana-

Alta
 Sí Sí        

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

favorable 17/02/2017 Sí 100 Finalitzat No hi ha vinculació a cap procés

IAI/15/32 Millorar l’avaluació d’algunes competències específiques del 
grau a través del Pràcticum

Coordinació del Grau i equip de 
tutors de pràcticum

Curs 2015-2016 mitjana    Sí       
6.2. El sistema d’avaluació permet una 
certificació fiable dels resultats 
d’aprenentatge pretesos i és públic. 

favorable 17/02/2017 Sí 100 Finalitzat No hi ha vinculació a cap procés

IAI/15/33 Millorar la qualitat dels TFM i de la seva avaluació i suport a 
la figura del tutor de TFM

Coordinació del MTRLRH i el 
professorat del màster que hi 
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

Alta        Sí   

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

favorable 17/02/2017 No 75 En termini No hi ha vinculació a cap procés

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

Coordinació del màster i 
vicedeganat de Pàcticum i 
Mobilitat

2n semestre 2017-18 Mitjana           0 0
6.2. El sistema d’avaluació permet una 
certificació fiable dels resultats 
d’aprenentatge pretesos i és públic. 

0 0 No 0 NOU Mitjana

ISC/17/08 Recollir els indicadors de satisfacció amb el sistema 
d’avaluació del TFM i les pràctiques externes I i II

Coordinació del màster 2n semestre 2017-18 Alta           0 0
6.2. El sistema d’avaluació permet una 
certificació fiable dels resultats 
d’aprenentatge pretesos i és públic. 

0 0 No 0 NOU Alta

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

Coordinació de Grau en Educació 
Social

gen-00 0    Sí       
6.2. El sistema d’avaluació permet una 
certificació fiable dels resultats 
d’aprenentatge pretesos.

0 17/02/2017 Sí 90 Finalitzat No hi ha vinculació a cap procés

IAI/15/34 Augmentar el nombre d’estudiants que finalitzen els estudis 
en el període establert

Coordinació del MTRLRH amb el 
suport del Consell del Màster

maig-juny de 2015: elaboració  
calendari de treball i enviament 
als estudiants amb instruccions 
sobre el seu desplegament

Alta        Sí   

6.3. Els valors dels indicadors 
acadèmics són adequats per a les 
característiques de la titulació. favorable 17/02/2017 Sí 0 Desestimada No hi ha vinculació a cap procés

ISC/15/04 Presentació TFM curs 2015-2016
Màster Interuniversitari en 
Joventut i Societat (MIJS)

Coordinad
ors del 
MIJS

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

0 17/02/2017 Sí 100 Finalitzat 0
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Subestandard
Acreditació 

subestàndard
Data de 

seguiment
Tancada Valoració Valoració Realització Procediment

IAI/14/12

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 

Coordinació màster 
Coordinació especialitat

2n semestre 2013-14 Mitjana         Sí  

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

favorable 17/02/2017 No Pendent Pendent Fora termini P21 Avaluació de la inserció

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 

Deganat i coordinació de graus Curs 2015-16 Alta Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

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

favorable 17/02/2017 No 10 Fora termini No hi ha vinculació a cap procés

IAI/15/36 Millorar el nivell d’inserció laboral dels graduats en 
Educació social

Coordinació del grau Curs 2017-18 Mitjana    Sí       
6.4. Els valors dels indicadors d’inserció 
laboral són adequats per a les 
característiques de la titulació.

favorable 17/02/2017 No 0 En termini P21 Avaluació de la inserció

IAI/15/37

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

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

Mitjana        Sí   

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

favorable 17/02/2017 No 25 En termini P21 Avaluació de la inserció

ISC/15/02 Seguiment dels exestudiants feb-16
Màster Interuniversitari en 
Joventut i Societat (MIJS)

Coordinad
or general 

(UdG)
         Sí

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

0 17/02/2017 No 30 Fora termini 0



FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

OBJECTIU DE MILLORA ISC/16/02
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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 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.

Sí

Coordinació de màster en MFPSec

Sí/noLlindar d'acceptació

Titulacions implicades
Implica modificació de la 
memòria
Procedeix d'un altre objectiu de 
millora?

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Responsable
Indicador

Termini de finalització

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

Estàndard
Subestàndard
Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic i identificació de 
Procés del SGIQ  vinculat
Prioritat
Responsable 



FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGI PLA DE MILLORA 
PLA DE MILLORA

OBJECTIU DE MILLORA ISC/16/03
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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. 

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) Sí

No

No
 

ACCIONS
Acció 1 Repensar l'oferta del MIJS i detectar canvis que puguin incidir en un agument de la matrícula Sí

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

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

No   

No  

Tancada

Deriva a un nou objectiu de millora?

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable
Valoració global 

Implica modificació de la memòria

Procedeix d'un altre objectiu de millora?

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Titulacions implicades

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

valoració de 
l'acreditació

Estàndard

Subestàndard

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



FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

OBJECTIU DE MILLORA ISC/17/01
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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. 

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 Sí Sí Sí Sí Sí Sí

No

No
 

ACCIONS
Acció 1 Incorporació del requisit de la tercera llengua Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Deganat / Direcció i Coordinadors d'estudis
Requisit de la tercera llengua 
Sí/no

Acció 2
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

Sí Sí Sí Sí Sí Sí

GPA
Itineraris modificats i comunicació als serveis implicats
Sí/no

Acció 3
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

Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Deganat / Direcció i Coordinadors d'estudis
Inclusió d'aquesta informació en totes les activitats de difusió dels estudis de grau
Sí/no

Termini de finalització

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

valoració de 
l'acreditació

Estàndard

Subestàndard

Codi inicial

Objectiu

Diagnòstic i identificació de causes
Procés del SGIQ  vinculat
Prioritat
Responsable 

Llindar d'acceptació

Titulacions implicades

Implica modificació de la memòria

Procedeix d'un altre objectiu de millora?

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Responsable
Indicador

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació



FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

OBJECTIU DE MILLORA ISC/17/02
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Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats. 

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

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)

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 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

Sí

Coordinació del màster

Sí/no

Titulacions implicades

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

Estàndard
Subestàndard
Codi inicial

Objectiu

Diagnòstic i identificació de 
causes

Procés del SGIQ  vinculat
Prioritat
Responsable 
Termini de finalització

Implica modificació de la 
memòria
Procedeix d'un altre objectiu de 
millora?

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació



FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

OBJECTIU DE MILLORA ISC/17/03
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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 Sí

No

No
 

ACCIONS
Acció 1 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

Sí

Coordinació del màster

Sí/no

Titulacions implicades

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

Estàndard
Subestàndard
Codi inicial

Objectiu

Diagnòstic i identificació de 
causes

Procés del SGIQ  vinculat
Prioritat
Responsable 
Termini de finalització

Implica modificació de la 
memòria
Procedeix d'un altre objectiu de 
millora?

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació



FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

OBJECTIU DE MILLORA ISC/17/04
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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 Sí

Sí/no

Titulacions implicades

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

Estàndard

Subestàndard

Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic i identificació de 
Procés del SGIQ  vinculat
Prioritat
Responsable 
Termini de finalització

Implica modificació de la 
memòria
Procedeix d'un altre objectiu de 
millora?

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació



FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

OBJECTIU DE MILLORA ISC/17/05
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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 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 Sí

Coordinació general i responsables interns del Màster

Sí/no

Titulacions implicades

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

Estàndard

Subestàndard

Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic i identificació de 
Procés del SGIQ  vinculat
Prioritat
Responsable 
Termini de finalització

Implica modificació de la 
memòria
Procedeix d'un altre objectiu de 
millora?

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació



FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

OBJECTIU DE MILLORA ISC/17/06
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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.

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

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 Sí

No

No
 

ACCIONS
Acció 1 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 Sí

Dra. Marta Sadurní i Dr. Manuel Armayones. Coordinació general i responsables interns UdG-UOC

Sí/no

Titulacions implicades

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

Estàndard
Subestàndard
Codi inicial

Objectiu

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

Implica modificació de la 
memòria
Procedeix d'un altre objectiu de 
millora?

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació



FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

OBJECTIU DE MILLORA ISC/17/07
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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. 

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

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) 

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

Sí

Coordinació del màster i vicedeganat de Pàcticum i Mobilitat

Sí/no

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.

Sí

Màster en Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva

Titulacions implicades

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

Estàndard
Subestàndard
Codi inicial

Objectiu

Diagnòstic i identificació de 
causes

Procés del SGIQ  vinculat
Prioritat
Responsable 
Termini de finalització

Implica modificació de la 
memòria
Procedeix d'un altre objectiu de 
millora?

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació
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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 Incorporació el sistema d’avaluació com a indicador de satisfacció en les enquestes dels estudiants Sí

Coordinació del màster

Sí/no

Titulacions implicades

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

Estàndard
Subestàndard
Codi inicial

Objectiu

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

Implica modificació de la 
memòria
Procedeix d'un altre objectiu de 
millora?

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació
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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. 

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) Sí

No

No
 

ACCIONS
Acció 1 Assegurar les presentacions del MIJS en les sis universitats 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

Acció 2 Millorar la difusió del MIJs a través d'institucions i xarxes nacionals i internacionals Sí
Coordinadors del MIJS

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 Sí

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

Seguiment

ISC/15/01
Data 17/02/2017
Acció 1 Assegurar les presentacions del MIJS en les sis universitats 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sí

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

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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sí

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)

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

Llindar d'acceptació 0

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

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

No  

Valoració global 
Tancada

Deriva a un nou objectiu de millora?

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable

Valoració

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

SEGUIMENT 1

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Llindar d'acceptació

Titulacions implicades

Implica modificació de la memòria

Procedeix d'un altre objectiu de millora?

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Responsable
Indicador

Termini de finalització

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

valoració de 
l'acreditació

Estàndard

Subestàndard

Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic i identificació de causes
Procés del SGIQ  vinculat
Prioritat
Responsable 
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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) Sí
No
No
 

ACCIONS
Acció 1

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

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

Seguiment

ISC/15/02
Data 17/02/2017

Acció 1 Establir un protocol de seguiment dels exestudiants de manera que sistemàticament permeti un seguiment dels seus 
estudis i inserció

0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sí

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

Indicador Respostes en el seguiment dels estudiants
Llindar d'acceptació Aconseguir un 80% de les respostes en el seguiment dels estudiants

L'índex no és suficient i es manté pel curs 2017/18

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

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

No  

Valoració global 
Tancada

Deriva a un nou objectiu de millora?

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable

SEGUIMENT 1

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

Titulacions implicades
Implica modificació de la memòria

Procedeix d'un altre objectiu de millora?

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Termini de finalització

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

valoració de 
l'acreditació

Estàndard
Subestàndard
Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic i identificació de causes
Procés del SGIQ  vinculat
Prioritat
Responsable 
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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.

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

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) Sí
No
No
 

ACCIONS
Acció 1

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

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

Acció 2 Recollir un qüestionari en paper a l’acabar la presentació del TFM Sí
Coordinador general

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

Qüestionari disponible

Seguiment

ISC/15/03
Data 17/02/2017

Acció 1 Disposar d’un qüestionari fàcil i directament relacionat amb cada una de les assignatures que s’hagi de respondre al 
finalitzar cada matèria

0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sí

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

Indicador Satisfacció de la formació rebuda
Llindar d'acceptació Alt índex de resposta

índex de resposta baix

75 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sí

Coordinador general
Es dissenya i proporciona el qüestionari, perquè el deixin a consergeria. Se’n recull un 80% . 

Indicador Qüestionari disponible

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

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

Coordinador general (UdG) i responsables de les assignatures
85 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
No   

No  

Valoració global 
Tancada

Deriva a un nou objectiu de millora?

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable

Valoració

SEGUIMENT 1

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

Responsable
Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Llindar d'acceptació

Titulacions implicades
Implica modificació de la memòria

Procedeix d'un altre objectiu de millora?

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Responsable

Indicador

Termini de finalització

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

valoració de 
l'acreditació

Estàndard

Subestàndard

Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic i identificació de causes
Procés del SGIQ  vinculat
Prioritat
Responsable 
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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 

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

ACCIONS
Acció 1 Augmentar el nombre d’estudiants que assoleixen el TFM en la primera matrícula Sí

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

ISC/15/04
Data 17/02/2017
Acció 1 Augmentar el nombre d’estudiants que assoleixen el TFM en la primera matrícula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sí

Coordinadors del MIJS
Objectiu assolit. En aquest curs s’aconsegueix que més del 80% dels estudiants matriculats a aquesta assignatura el 
presenti. 

Indicador Percentatge d'estudiants matriculats a TFM que el presenta
Llindar d'acceptació Més d’un 75% dels estudiants matriculats a TFM presenten el TFM curs 2015-16

80%

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

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

No  

Valoració global 
Tancada

Deriva a un nou objectiu de millora?

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable

SEGUIMENT 1

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

Titulacions implicades
Implica modificació de la memòria

Procedeix d'un altre objectiu de millora?

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Termini de finalització

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

valoració de 
l'acreditació

Estàndard
Subestàndard
Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic i identificació de causes
Procés del SGIQ  vinculat
Prioritat
Responsable 
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Estàndard favorable Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu

Subestàndard favorable
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

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 

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.

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

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

No

No
 
No Sí Sí       

ACCIONS

Acció 1

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       

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

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

Acció 2       

Seguiment

IAI/15/01
Data 17/02/2017

Acció 1

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       

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.

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

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

Coordinació dels graus en MEI i MEP

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

No   

No  

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

valoració de 
l'acreditació

Codi inicial

Objectiu

Diagnòstic

Identificació de causes

Procés del SGIQ  vinculat
Prioritat
Responsable 
Termini
Titulacions implicades  

Implica modificació de la memòria

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

Responsable

Indicador

Llindar d'acceptació

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

SEGUIMENT 1

Responsable

Explicació del seguiment

Tancada

Deriva a una nova acció de 
millora?

Resultat obtingut de 
l'indicador
Valoració

Valoració global de l'objectiu de millora

Responsable

Valoració global 
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Estàndard favorable Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu

Subestàndard favorable
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

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-interdepartamental-
competencia-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”.

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 Sí Sí       

No

No
 
No Sí Sí       

ACCIONS
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
Sí Sí       

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 Sí Sí       

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

Seguiment

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

Sí Sí       

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 ífi  i d  P d i   d l  i i  i d l i   i  b ll  l  è i  di i l 

Indicador
[1] Inclusió de “Competència digital docent” al llistat de competències a desenvolupar en el pla d’estudis dels graus en 
MEI i MEP

Llindar d'acceptació [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 Sí Sí       

Coordinació dels graus en MEI, MEP i coordinació TIC

Indicador [b] Inclusió en diferents assignatures d’activitats formatives que desenvolupin aquesta competència
Llindar d'acceptació [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

Coordinació dels graus en MEI, MEP i coordinació TIC

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

No   

No  

valoració de 
l'acreditació

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

Responsable

Indicador

Llindar d'acceptació

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

SEGUIMENT 1

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de 
l'indicador
Valoració

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de 
l'indicador

Valoració

Valoració global de l'objectiu de millora

Responsable

Valoració global 

Tancada?

Deriva a una nova acció 
de millora?



FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

OBJECTIU DE 
MILLORA

IAI/15/03

FE
P

G
M

EI

G
M

EP

G
ES

G
PE

D

G
PS

IC

G
TS

M
TS

RL

M
FP

Se
c

M
IJS

Estàndard favorable Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu

Subestàndard favorable
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

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)

Variabilitat formativa prèvia

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 Sí      

No

No
 
Sí Sí      

Codi IAE 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.

Si

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.

 

ACCIONS

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.

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

[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%

Seguiment

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.

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”
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%

[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 
di i i  d   l l  d’  %

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

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”

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

No   

No  

valoració de 
l'acreditació

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

S'ha  desestimat 

Nova acció?

Responsable

Indicador

Llindar d'acceptació

SEGUIMENT 1

Responsable

Explicació del seguiment

Indicador

Llindar d'acceptació

Resultat obtingut de 
l'indicador

Deriva a una nova acció 
de millora?

Valoració

Valoració global de l'objectiu de millora

Responsable

Valoració global 

Tancada?
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Estàndard favorable Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
Subestàndard favorable 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

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)

Els òrgans de govern i altres àmbits formals de participació haurien de ser transparents, accessibles i menys 
burocratitzats per fomentar la implicació dels estudiants

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) Sí Sí Sí  Sí Sí Sí  
No
No
 
Sí Sí Sí Sí  Sí Sí Sí  

Codi IAE IAE/15/16

Recomanació

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.
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.

 

ACCIONS
Acció 1 Acció d’informació a primer i segon curs per tal de donar a conèixer en profunditat la participació a la universitat Sí Sí Sí  Sí Sí Sí  

Indiqueu un responsable
[1] Disseny acció informativa a 1r i 2n curs

[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 Sí Sí Sí  Sí Sí Sí  

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

Sí Sí Sí  Sí Sí Sí  

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

IAI/15/04
Data 17/02/2017
Acció 1 Acció d’informació a primer i segon curs per tal de donar a conèixer en profunditat la participació a la universitat Sí Sí Sí  Sí Sí Sí  

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%

Indicador [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 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció 15% 15% 15% 100%
Acció 2 b] Potenciació que  la  franja horària setmanal sense classes s’empri per activitats de participació entre estudiants Sí Sí Sí  Sí Sí Sí  

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

Indicador [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 100% 100% 100% 100%

Acció 3 [3] Augment de la participació dels estudiants en els Consells d’Estudis Sí Sí Sí  Sí Sí Sí  

Indiqueu un responsable

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 

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 

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

Valoració global de l'objectiu de millora

Deganat, coordinació dels graus i Consell d'Estudiants

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

No   

No  

valoració de 
l'acreditació

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

S'ha  desestimat 

Nova acció?

Responsable
Indicador

Llindar d'acceptació

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

SEGUIMENT 1

Responsable

Explicació del seguiment

Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de 
l'indicador
Valoració

Responsable

Explicació del seguiment

Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de 
l'indicador
Valoració

Responsable

Explicació del seguiment

Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de 
l'indicador
Valoració

Responsable

Valoració global 

Tancada?
Deriva a una nova acció 
de millora?
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Estàndard favorable Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
Subestàndard favorable 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

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) 

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 Sí
No
No
 
No Sí

ACCIONS
Acció 1 [a] Estudi conjunt (coordinació i estudiants) de les funcions i ens on participen els representants d’estudiants i del 

procediment d’elecció de delegats
Sí

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 [b] Treball de cohesió dels grups-classe per evitar situacions que generin malestar i divisió del grup i promoure 
processos de participació entre estudiants

Sí

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

Seguiment

IAI/15/05
Data 17/02/2017

Acció 1 [a] Estudi conjunt (coordinació i estudiants) de les funcions i ens on participen els representants d’estudiants i del 
procediment d’elecció de delegats

Sí Sí Sí  Sí Sí Sí  

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).
E ió l d  l' ió

Indicador 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

Execució total de l'acció

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

Acció 2 [b] Treball de cohesió dels grups-classe per evitar situacions que generin malestar i divisió del grup i promoure processos 
de participació entre estudiants

Sí Sí Sí  Sí Sí Sí  

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%)

Indicador 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

50

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

Valoració global de l'objectiu de millora

Coordinació del grau

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

No   

No  

valoració de 
l'acreditació

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

Responsable

Indicador

Llindar d'acceptació

Responsable

Indicador

Llindar d'acceptació

SEGUIMENT 1

Responsable

Explicació del seguiment

Llindar d'acceptació

Resultat obtingut de 
l'indicador

Valoració

Responsable

Explicació del seguiment

Tancada?
Deriva a una nova acció 
de millora?

Llindar d'acceptació

Resultat obtingut de 
l'indicador

Valoració

Responsable

Valoració global 
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Estàndard favorable Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
Subestàndard favorable 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 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
No
No
 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Codi IAE IAE/15/02

Recomanació
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

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

 

CCIONS
Acció 1 [a] Planificació sistemàtica i anticipada de les reunions de professorat (de diferent tipologia) i dels Consells d’Estudis. Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

[a] Deganat i coordinació dels graus

[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 

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

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

[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 

guiment
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Data 17/02/2017

Acció 1 [a] Planificació sistemàtica i anticipada de les reunions de professorat (de diferent tipologia) i dels Consells d’Estudis. Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

[a] Deganat i coordinació dels graus

Detallat per titulació
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 

Indicador [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  

96% Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció 100% 100% 100% 100% 100% 100% 75%

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

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

[b] Deganat
Detallat per titulació Grau 

en 
Pedag
ogia
En els 
estudi

Grau 
en 
Psicol
ogia
Tal 
com 

MTRH
RL: 
Objec
tiu de 
millor
a 

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 

96% Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció 100% 100% 100% 100% 100% 75%

Valoració global de l'objectiu de millora

Deganat

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

No   

No  

valoració de 
l'acreditació

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

S'ha  desestimat 

Nova acció?

Responsable

Indicador

Llindar d'acceptació

Responsable

Indicador

Llindar d'acceptació

SEGUIMENT 1

Responsable

Explicació del seguiment

Graus en MEI 
i MEP

En el cas del 
graus en 
Mestre 

Infantil i 

Grau en Educació 
Social i Graus en MEI 

i MEP
La peculiaritat del 
estudis, amb un 

elevat nombre de 

Deriva a una nova acció 
de millora?

Resultat obtingut de 
l'indicador

Valoració

Responsable

Valoració global 

Tancada?

Llindar d'acceptació

Resultat obtingut de 
l'indicador

Valoració

Responsable

Explicació del seguiment
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Estàndard favorable Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
Subestàndard favorable 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

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)

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

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)

2n semestre curs 2015-16
MEI i MEP Sí Sí       

No

No
 
No       

ACCIONS

Acció 1
[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

Sí Sí       

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)

Acció 2 [b]Redisseny de les assignatures que calgui Sí Sí       

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

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 Sí Sí       

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)

Seguiment

IAI/15/07
Data 17/02/2017

Acció 1
[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

Sí Sí       

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.

Indicador [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.

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

Acció 2 [b]Redisseny de les assignatures que calgui Sí Sí       
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.

Indicador [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.

20 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció 20

Acció 3 [c]Adequació de la mida dels grups i de la metodologia formativa als espais i horaris més adients disponibles Sí Sí       

valoració de 
l'acreditació

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

Responsable

Indicador

Llindar d'acceptació

Responsable

Indicador

Llindar d'acceptació

Responsable

Indicador

Llindar d'acceptació

SEGUIMENT 1

Responsable

Explicació del seguiment

Llindar d'acceptació

Resultat obtingut de 
l'indicador

Valoració

Responsable
Explicació del seguiment

Llindar d'acceptació

Resultat obtingut de 
l'indicador

Valoració



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  
Indicador [1] Document elaborat per cada àrea amb la revisió de continguts i activitats formatives. [2] Nombre de reunions de 

di ió lit d1] Document elaborat
[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).

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)

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

No   

No  

Responsable

Explicació del seguiment

Llindar d'acceptació

Resultat obtingut de 
l'indicador

Valoració

Responsable

Valoració global 

Tancada?
Deriva a una nova acció 
de millora?
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Estàndard favorable Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
Subestàndard favorable 1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats. 

OM 1.4.5

Millorar la coordinació del professorat pel que fa a l’avaluació de l’estudiant quant al conjunt del procés formatiu

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)

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   Sí      
No
No
 
Sí   Sí      

Codi IAE IAE/15/02

Recomanació
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

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

 

ACCIONS
Acció 1 Realitzar reunions específiques de coordinació del professorat per tractar específicament la trajectòria que va seguint 

cada estudiant
  Sí      

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

Seguiment

IAI/15/08
Data 17/02/2017

Acció 1 Realitzar reunions específiques de coordinació del professorat per tractar específicament la trajectòria que va seguint 
cada estudiant

Sí

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 

i  d   ífi  A i  d  l  i    l b   d  b  i i  d’ l ió  l  Indicador Actes de les reunions de coordinació
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

Coordinació del grau 

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

No   

No  

valoració de 
l'acreditació

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

S'ha  desestimat 

Nova acció?

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

SEGUIMENT 1

Responsable

Explicació del seguiment

Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de 
l'indicador

Responsable

Valoració global 

Tancada?
Deriva a una nova acció 
de millora?

Valoració
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Estàndard favorable Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
Subestàndard favorable 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   Sí     
No
No
 
Sí Sí

Codi IAE IAE/15/02

Recomanació
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

 

ACCIONS
Acció 1

[a] Realització de reunions específiques de coordinació del professorat per tractar específicament el tema de 
l’avaluació dels estudiants (adequació i temporització)

Sí

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 2 [b]  Elaboració d’un calendari amb les activitats d’avaluació de cada curs Sí
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)

Seguiment

IAI/15/09
Data 17/02/2017

Acció 1
[a] Realització de reunions específiques de coordinació del professorat per tractar específicament el tema de l’avaluació 
dels estudiants (adequació i temporització)

Sí

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.

Indicador [1] Actes de les reunions de coordinació

Llindar d'acceptació
[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)

Execució total de l’acció

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

Acció 2 [b]  Elaboració d’un calendari amb les activitats d’avaluació de cada curs Sí
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.

Indicador
[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)

Llindar d'acceptació [2] Mitjana de satisfacció de 7 (0-10)

100 Acció tancada per acord del professorat del Grau

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

Valoració global de l'objectiu de millora

Coordinació del grau

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

Sí Assolit

No  

valoració de 
l'acreditació

Codi inicial

Diagnòstic

Identificació de causes

Objectiu
Procés del SGIQ  vinculat
Prioritat
Responsable 
Termini
Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una altra 
actuació de millora?
Tractat per un  IAE

S'ha  desestimat 

Nova acció?

Responsable
Indicador

Llindar d'acceptació

Responsable

Indicador

Llindar d'acceptació

SEGUIMENT 1

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de 
l'indicador

Valoració

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de 
l'indicador

Valoració

Responsable

Valoració global 

Tancada?
Deriva a una nova acció 
de millora?
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Estàndard favorable Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
Subestàndard favorable 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)

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  Sí
No
No
 
Sí

Codi IAE IAE/15/36
Recomanació  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
 

ACCIONS
Acció 1 [a]  Establiment d’un calendari per recollir i gestionar propostes d’activitats complementàries Sí

Coordinació del grau
[1]  Document amb calendari planificació activitats complemen-tàries
[1]  Document elaborat

Acció 2 [b]  Disseny i aplicació de mecanismes de planificació i avaluació de la qualitat de les activitats de dijous Sí
Coordinació del grau
[2]  Satisfacció estudiants i professorat  respecte la planificació i avaluació activitats de dijous
[2]  Mitjana de satisfacció de 7 (0-10)

Seguiment

IAI/15/10
Data 17/02/2017
Acció 1 [a]  Establiment d’un calendari per recollir i gestionar propostes d’activitats complementàries Sí

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 

                    Indicador [1]  Document amb calendari planificació activitats complemen-tàries
Llindar d'acceptació [1]  Document elaborat

Execució total de l’acció

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

Acció 2 [b]  Disseny i aplicació de mecanismes de planificació i avaluació de la qualitat de les activitats de dijous Sí
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

Indicador [2]  Satisfacció estudiants i professorat  respecte la planificació i avaluació activitats de dijous
Llindar d'acceptació [2]  Mitjana de satisfacció de 7 (0-10)

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

Coordinació del grau

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

Sí Assolit

No  

valoració de 
l'acreditació

Codi inicial

Objectiu

Diagnòstic

Identificació de caus
Procés del SGIQ  
Prioritat
Responsable 
Termini
Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una 
altra actuació de 
Tractat per un  IAE

S'ha  desestimat 

Nova acció?

Responsable
Indicador
Llindar 

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

SEGUIMENT 1

Responsable

Explicació del 
seguiment

Resultat obtingut 
de l'indicador

Valoració

Responsable

Explicació del 
seguiment

Resultat obtingut 
de l'indicador

Valoració

Responsable

Valoració global 

Tancada?
Deriva a una nova 
acció de millora?
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Estàndard amb condicions Estàndard 2: Pertinència de la informació pública

Subestàndard amb condicions
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 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
No
No
 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Codi IAE IAE/15/09

Recomanació 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 2.1.1- 
IAI), però s'ha afegit a ambdues accions de millora l'idioma "espanyol"
No
Accions originals modificades

ACCIONS
Acció 1 [a]  Traducció completa de la pàgina web de la FEP a l’anglès i a l'espanyol Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

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%

Acció 2 [b]  Manteniment sistemàtic de la traducció a l’anglès i a l'espanyol de la pàgina  web de la FEP Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
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%

Seguiment

IAI/15/11
Data 17/02/2017
Acció 1 [a]  Traducció completa de la pàgina web de la FEP a l’anglès i a l'espanyol Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

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.  

Indicador [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 

Llindar d'acceptació
[1]  100% 
[2]  maig: 100%   I novembre: 100%

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

Acció 2 [b]  Manteniment sistemàtic de la traducció a l’anglès i a l'espanyol de la pàgina  web de la FEP Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Deganat i Servei de Llengües
Aquesta acció només és possible si l’acció anterior és assolida

Indicador
[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 

Llindar 
d'acceptació

[1]  100% 
[2]  maig: 100%   I novembre: 100%

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

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

Valoració global de l'objectiu de millora

Deganat i Servei de Llengües

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

No   

No  

valoració de 
l'acreditació

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

S'ha  desestimat 

Nova acció?

Responsable

Indicador

Llindar 
d'acceptació

Responsable

Indicador

Llindar d'acceptació

SEGUIMENT 1

Responsable

Explicació del 
seguiment

Resultat obtingut 
de l'indicador
Valoració

Responsable
Explicació del 

Resultat obtingut 
de l'indicador

Valoració

Responsable

Valoració global 

Tancada?

Deriva a un nou 
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Estàndard amb condicions Estàndard 2: Pertinència de la informació pública

Subestàndard amb condicions
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

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
No
No
 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Codi IAE IAE/15/08

Recomanació Mejorar la información sobre el profesorado de la Facultad, que es dispar en la presentación, o no, del CV.

Sí
La recomanació es correspon exactament a l'objectiu de millora

 

ACCIONS
Acció 1 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
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

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) 

Seguiment

IAI/15/12
Data 17/02/2017

Acció 1 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

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

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).

Indicador Percentatge professorat amb informació completa i actualitzada del seu perfil docent i investigador  a la pàgina personal 
UdG publicada

Llindar d'acceptació >75% professorat FEP amb informació publicada (completa i actualitza-da) 

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

Valoració global de l'objectiu de millora

Deganat i Departaments
25 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
No   

No  

valoració de 
l'acreditació

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

S'ha  desestimat 

Nova acció?

Responsable

Indicador

Llindar 

SEGUIMENT 1

Responsable

Explicació del 
seguiment

Resultat obtingut 
de l'indicador
Valoració

Responsable
Valoració global 
Tancada?

Deriva a una nova 
acció de millora?
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Estàndard amb condicions Estàndard 2: Pertinència de la informació pública
Subestàndard amb condicions 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 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
No
No
 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Codi IAE IAE/15/11

 

Recomanació
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.

 

ACCIONS
Acció 1 Desplegar la pàgina web UdGQualitat en aquest apartat Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

GPA i Servei Informàtic
Pàgina web completa
100%

Seguiment

IAI/15/13
Data 09/12/2016
Acció 1 Desplegar la pàgina web UdGQualitat en aquest apartat Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

GPA i Servei Informàtic
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 Pàgina web completa
Llindar d'acceptació 100%

Pàgina web completa

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

Valoració global de l'objectiu de millora

GPA i Servei Informàtic

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

Sí Objectiu assolit

No  

Procés del SGIQ  

valoració de 
l'acreditació

Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic
Identificació de cau

Indicador

Prioritat
Responsable 
Termini
Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una 
altra actuació de 
Tractat per un  IAE

S'ha  desestimat 

Nova acció?

Responsable

Llindar 

SEGUIMENT 1

Responsable

Explicació del 
seguiment

Resultat obtingut 
de l'indicador
Valoració

Responsable

Valoració global 

Tancada?
Deriva a una nova 
acció de millora?
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Estàndard amb condicions Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació

Subestàndard amb condicions
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

[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.

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)

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. 

P29 Revisió del SGIQ
Alta

[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

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

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
No
No
 
No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

ACCIONS
Acció 1 [1]  Revisió del Reglament d’organització i funcionament de l’estructura responsable de la qualitat dels estudis dels 

centres docents de la UdG
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

[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 2 [2] Identificació del responsable del seguiment de cada un dels processos del SGIQ a nivell de centre docent Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

[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 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

[3] Comissió de Qualitat de la FEP i Consells d’estudis
[3] Pàgina web amb informació sobre qualitat inclosa

Seguiment

IAI/15/14
Data 09/12/2016

Acció 1 [1]  Revisió del Reglament d’organització i funcionament de l’estructura responsable de la qualitat dels estudis dels centres 
docents de la UdG

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

[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).  

Indicador [1]  Nou Reglament aprovat per Comissió de Qualitat de la Universitat (CQ UdG)

Nou reglament aprovat

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

Acció 2 [2] Identificació del responsable del seguiment de cada un dels processos del SGIQ a nivell de centre docent Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
[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.

Indicador [2] Fitxa dels 29 processos del SGIQ que inclogui la persona responsable de cada procés

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

Acció 3 0 [3] Inclusió i actualització o de la informació sobre processos de qualitat a la pàgina web del centre docent Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
[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

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

Procés del SGIQ  

valoració de 
l'acreditació

Codi inicial

Objectiu

Diagnòstic

Identificació de cau

Indicador

Prioritat

Responsable 

Termini

Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una 
altra actuació de 
Tractat per un  IAE

Responsable

Valoració

Llindar 

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

SEGUIMENT 1

Responsable

Explicació del 
seguiment

Resultat obtingut 
de l'indicador

Responsable

Explicació del 
seguiment

Resultat obtingut d  

Valoració

Responsable

Explicació del 
seguiment

Resultat obtingut 
de l'indicador
Valoració



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

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

No   

No  
Deriva a una nova 
acció de millora?

Responsable

Valoració global 

Tancada?
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Estàndard amb condicions Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació

Subestàndard amb condicions
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 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
No
No
 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Codi IAE IAE/15/12

 

Recomanació 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.

 

ACCIONS

Acció 1
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] 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

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

Seguiment

IAI/15/15
Data 09/12/2016

Acció 1
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] 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

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. 

Indicador Document de revisió de l’actual model de les enquestes de docència

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

Valoració global de l'objectiu de millora

Comissió de Qualitat de la Universitat

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

No   

 

Procés del SGIQ  

valoració de 
l'acreditació

Codi inicial

Objectiu

Diagnòstic

Identificació de cau

Indicador

Prioritat
Responsable 
Termini
Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una 
altra actuació de 
Tractat per un  IAE

S'ha  desestimat 

Nova acció?

Responsable

Llindar 

SEGUIMENT 1

Responsable

Explicació del 
seguiment

Resultat obtingut 
de l'indicador

Valoració
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Valoració global 
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Deriva a una nova 
acció de millora?
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Estàndard amb 
condicions Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació

Subestàndard amb 
condicions

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 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
No
No
 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Codi IAE IAE/15/15

 

Recomanació
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.

 

ACCIONS
Acció 1 [a]  Incorporació de l’enquesta com un nou procés del SGIQ Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

GPA
[1]  Modificació del SGIQ 
[1] Aprovació per part de la CQ UdG

Acció 2 [b]  Administració anual de l’enquesta Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
GPA (amb col·laboració d'AQU Catalunya)
[2]  Resultats anuals de l’opinió dels titulats

Seguiment
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IAI/15/16
Data 09/12/2016
Acció 1 [a]  Incorporació de l’enquesta com un nou procés del SGIQ Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

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

Indicador [1]  Modificació del SGIQ 
Llindar d'acceptació [1] Aprovació per part de la CQ UdG

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

Acció 2 [b]  Administració anual de l’enquesta Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
GPA (amb col·laboració d'AQU Catalunya)
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 [2]  Resultats anuals de l’opinió dels titulats
Llindar d'acceptació 0

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

Valoració global de l'objectiu de millora

GPA

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

No   

 

Procés del SGIQ  

valoració 
de 

l'acreditaci

Codi inicial
Objectiu
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Identificació de causes

Indicador

Prioritat
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Termini
Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una altra 
actuació de millora?
Tractat per un  IAE

S'ha  desestimat 

Nova acció?

Responsable

Resultat obtingut de 
l'indicador

Llindar d'acceptació

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

SEGUIMENT 1

Responsable
Explicació del 
seguiment

Resultat obtingut de 
l'indicador

Valoració

Responsable

Explicació del 
seguiment

Valoració

Responsable

Valoració global 

Tancada?
Deriva a una nova 
acció de millora?
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Estàndard amb condicions Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació

Subestàndard amb condicions
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 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
No
No
 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Codi IAE IAE/15/15

 

Recomanació
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.

 

ACCIONS
Acció 1 [a]  Participació activa en la comissió d’enquestes d’AQU Catalunya que dissenya aquestes enquestes. Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

GPA
[1]  Resultats anuals de l’opinió dels diversos agents d’interès

Acció 2 b]  Administració de les enquestes Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
GPA

Seguiment

IAI/15/17
Data 09/12/2016
Acció 1 [a]  Participació activa en la comissió d’enquestes d’AQU Catalunya que dissenya aquestes enquestes. Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

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 2016-
2017. Es presenta la primer proposta a l'enquesta als responsables de qualitat dels centres a la reunió de novembre de 2016. 

Indicador [1]  Resultats anuals de l’opinió dels diversos agents d’interès
Llindar d'acceptació 0%

La UdG participa en aquestes comissió d'enquestesa activament

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

Acció 2 b]  Administració de les enquestes Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
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.

Indicador 0
Llindar d'acceptació 0

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

Valoració global de l'objectiu de millora

GPA

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

No   
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Estudis implicats
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altra actuació de 
Tractat per un  IAE
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Resultat obtingut 
de l'indicador
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Indicador
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SEGUIMENT 1
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Explicació del 
seguiment

Resultat obtingut 
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Valoració
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Explicació del 
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Estàndard amb condicions Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació

Subestàndard amb condicions
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 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
No
No
 
No

Codi IAE

 
Recomanació

 

ACCIONS
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

[a]  Comissió de Qualitat UdG i GPA
[1] Modificació efectiva del seguiment
[1]  Aprovació per part de la CQ UdG

Acció 2 [b]  Seguiment de les titulacions d’acord amb la nova Guia Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
[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 

Seguiment

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 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

[a]  Comissió de Qualitat UdG i GPA

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 [1] Modificació efectiva del seguiment
Llindar d'acceptació [1]  Aprovació per part de la CQ UdG

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

Acció 2 [b]  Seguiment de les titulacions d’acord amb la nova Guia Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
[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

Indicador [2]  Existència dels nous informes de seguiment de centre docent
Llindar d'acceptació [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)

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

Sí Objectiu assolit

NO  

Procés del SGIQ  vinculat

valoració de 
l'acreditació

Codi inicial

Objectiu

Diagnòstic

Identificació de causes

Indicador

Prioritat

Responsable 

Termini

Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una altra 
actuació de millora?
Tractat per un  IAE

S'ha  desestimat 

Nova acció?

Responsable

Resultat obtingut de 
l'indicador

Llindar d'acceptació

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

SEGUIMENT 1

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de 
l'indicador

Valoració

Responsable

Explicació del seguiment

Valoració

Responsable

Valoració global 

Tancat?
Deriva a un nou objectiu 
de millora?
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Estàndard favorable Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu

Subestàndard favorable
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 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
No
No
 
No

ACCIONS
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
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

[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

Acció 2 [b]  Gestió amb Dept. Ensenyament i per a l’establiment amb la UdG de conveni/s de professor col·laborador Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
[b] Deganat i Vicerectorat de Personal Docent i Investigador i Dpt. Ensenyament

[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

Acció 3 [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

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

[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

Seguiment

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

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 0

[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. 

Indicador [1]  Signatura de conveni amb Departament Ensenyament  
Llindar d'acceptació [1]  Conveni signat amb Departa-ment Ensenya-ment i contractació de com a  mínim 1 professor col·laborador

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

Acció 2 [b]  Gestió amb Dept. Ensenyament i per a l’establiment amb la UdG de conveni/s de professor col·laborador Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 0
[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 

Indicador [2]  Signatura de conveni amb Departaments de la Generalitat de Catalunya relacionats amb professions vinculades a les 
titulacions de la FEP

Llindar d'acceptació [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
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valoració 
de 

l'acreditaci

Acció 3 [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

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 0

[c] Deganat i Vicerectorat de Personal Docent i Investigador i Depts. Implicats

 Acció prevista en el Pla de Millora per al curs 2016-2017

Indicador [2]  Signatura de conveni amb Departaments de la Generalitat de Catalunya relacionats amb professions vinculades a les 
titulacions de la FEP

Llindar d'acceptació [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

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

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

No   
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Estàndard favorable Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu

Subestàndard favorable
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)

En general el professorat de la FEP té un reconeixement moderat quant a experiència investigadora (subestàndard 4.1., 
pàg. 27)

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

No hi ha vinculació a cap procés
Alta
Deganat i coordinació dels graus, departaments
des-16

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
No
No
 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Codi IAE IAE/15/17

Recomanació 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

 

ACCIONS

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.)

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

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  

Seguiment

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.)

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

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.

Indicador [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

Llindar d'acceptació [1]  Informe presentat a la persona responsable d’aquest tema en l’equip de Govern de la UdG  

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.)

100 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
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Deganat i coordinació dels graus, departaments
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Estàndard favorable Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu

Subestàndard favorable
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

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

El percentatge de respostes  dels estudiants a les enquestes de docència (UdG) és baix (entre 10-30%) (subestàndard 4.1., 
pàg. 28)

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
P20 Administració i anàlisi de les enquestes de docència
Alta

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

curs 2016-2017
FEP Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
No
No
 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Codi IAE IAE/15/13
Recomanació 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

 

ACCIONS
Acció 1

[a]  En acabar cada semestre, petició explícita per part de la coordinació del grau/màster als estudiants per tal que 
responguin les enquestes

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

[a]  Coordinació dels graus
[1]  Percentatge de respostes en la majoria d’enquestes de docència 
[1]  Percentatge de respostes superior al 30% 

Acció 2
[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

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

[b]  Vicerectorat Planificació, Innovació i Empresa
[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 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

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

[c] Administració i secretaria d’estudis de la FEP 
[3]  Correspondència entre estudiant i professor a avaluar 
[3]  80%

Seguiment

IAI/15/21
Data 17/02/2017

Acció 1
[a]  En acabar cada semestre, petició explícita per part de la coordinació del grau/màster als estudiants per tal que 
responguin les enquestes

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

[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  S’h  l b   ll  i f i    l l  è i   dif  ll  d  l  F l  S’hi d  l Indicador [1]  Percentatge de respostes en la majoria d’enquestes de docència 

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%).

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

Acció 2
[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

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

[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.

Indicador [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  

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

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

[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.

Indicador [3]  Correspondència entre estudiant i professor a avaluar 
Llindar d'acceptació [3]  80%

Acció prevista per al curs 2016-2017
0 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

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

45 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
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Estàndard favorable Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu

Subestàndard favorable
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 

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)

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.)  
P20 Administració i anàlisi de les enquestes de docència
Mitjana-alta
Deganat i coordinació dels graus
gen-17
FEP Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
No
No
 
No

ACCIONS
Acció 1 [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.
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

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%

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

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

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%
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Data 17/02/2017

Acció 1 [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.

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

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 on-
line el juny de 2017.
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Indicador

[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 

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%

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

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

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Deganat i coordinació dels graus

valoració de 
l'acreditació

Codi inicial

Objectiu

Diagnòstic

Identificació de 
causes

Procés del SGIQ  
Prioritat
Responsable 
Termini
Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una 
altra actuació de 
Tractat per un  IAE

Responsable

Indicador

Llindar 
d'acceptació

Responsable

Indicador

Llindar 
d'acceptació

SEGUIMENT 1

Responsable

Explicació del 
seguiment

Resultat obtingut 
de l'indicador

Valoració

Responsable
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valoració de 
l'acreditació

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.
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Indicador

[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 

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%

100 50 50 100 100 100 100 100 0 0 100

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

Valoració global de l'objectiu de millora

Deganat i coordinació dels graus

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

no   

 

Explicació del 
seguiment

Resultat obtingut 
de l'indicador

Valoració

Tancada?

Deriva a una nova 
acció de millora?

Responsable

Valoració global 
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Estàndard favorable Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge

Subestàndard favorable
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)

La necessitat de sistematitzar les accions d’orientació acadèmica i de  tutoria no s’ha prioritzat en algunes titulacions

P6 Atenció i tutorització dels estudiants
Alta
Coordinació dels graus
gen-17
Grau en Pedagogia, Treball Social i Màster en Treball Sí Sí Sí Sí
No
No
 
Sí Sí Sí Sí

Codi IAE IAE/15/22

Recomanació
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.

No
S'ha modificat en el termini. De l'1 de juliol de 2017 s'ha avançat a l'1 de gener de 2017

 

ACCIONS
Acció 1 Creació d’un grup de treball amb professorat de la titulació perquè estructuri i completi el Pla d’Acció Tutorial Sí Sí Sí Sí

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

[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  
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Data 17/02/2017
Acció 1 Creació d’un grup de treball amb professorat de la titulació perquè estructuri i completi el Pla d’Acció Tutorial Sí Sí Sí Sí

Coordinació dels graus
Seguiment per titulació Gra

u 
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Indicador

[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

Valoració mitjana 
25

25 75

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

Valoració global de l'objectiu de millora

Coordinació dels graus

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

No   

 

valoració de 
l'acreditació

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

S'ha  desestimat 

Nova acció?

Responsable

Indicador

Llindar d'acceptació

SEGUIMENT 1

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de 
l'indicador

Valoració

Responsable

Valoració global 

Tancada?
Deriva a una nova acció 
de millora?
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Estàndard favorable Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge

Subestàndard favorable
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

Coordinació del grau

[a]  Curs 2015-16 
[b]  Curs 2016-2017 
A finals de curs: recull i anàlisi  dades enquestes
Grau en Psicologia Sí
No
No
 
Sí Sí

Codi IAE IAE/15/32
Recomanació Mejorar la articulación del profesorado que desarrolla el CAPI, incidiendo en la mejora de su coordinación.

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.

 

ACCIONS
Acció 1 [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
Sí

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

Acció 2 [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

Sí

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

Acció 3 NOVA ACCIÓ. Estructuració i distribució de continguts i de les competències que es treballen en els 4 mòduls de CAPI. Sí

Coordinació del Grau

Seguiment
Data 17/02/2017

Acció 1 [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

Sí

Coordinació del Grau

Indicador [1]  Acta-resum dels temes tractats  i acords presos en les reunions amb estudiants i professors
Llindar d'acceptació [1]  Com a  mínim  2 reunions anuals amb cada col·lectiu

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

Acció 2 [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

Sí

[2]  Satisfacció estudiants en els diferents indicadors de els enquestes  

Indicador [2]  Satisfacció estudiants en els diferents indicadors de els enquestes  

Llindar d'acceptació [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

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. Sí

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.

Indicador 0
Llindar d'acceptació 0

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

Valoració global de l'objectiu de millora

Coordinació del grau

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

Sí Assolit

 

valoració de 
l'acreditació

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

S'ha  desestimat 

Nova acció?

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Responsable
Indicador

Llindar d'acceptació

Responsable

Explicació del seguiment

Responsable
Indicador

Llindar d'acceptació

Resultat obtingut de 
l'indicador

Valoració

Responsable
Explicació del seguiment

Resultat obtingut de 
l'indicador

Valoració

Responsable

Valoració global 

Tancada?
Deriva a una nova acció 
de millora?

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de 
l'indicador

Valoració
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Estàndard favorable Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge

Subestàndard favorable
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

Coordinació del Grau, delegats de curs i ARPP (Associació d’Estudiants dels Estudis de Grau en Psicologia)

[a]  setembre 2015- juliol 2016
[b]  setembre 2016-juliol 2017
Grau en Psicologia Sí
No
No
 
No Sí

ACCIONS
Acció 1 [a] aplicació Pla de mentoria de manera pilot el curs 2015-2016 Sí

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

Acció 2 [b]  Avaluació, millora i seguiment del seu desplegament pels cursos següents. Sí
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)

Seguiment

IAI/15/25
Data 17/02/2017
Acció 1 [a] aplicació Pla de mentoria de manera pilot el curs 2015-2016 Sí

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  d  èdi  l    i i i  d    l j  El Pl  SiC é   bj i  l  ) Of i  l  Indicador [1]  Qüestionari per avaluar funcionament de l’aplicació del pla pilot als estudiants mentorats i als mentors  

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

Acció 2 [b]  Avaluació, millora i seguiment del seu desplegament pels cursos següents. Sí
[2]  Augment en el nivell de satisfacció estudiants mentorats i als mentors (enquesta avaluació)

Indicador [2]  Augment en el nivell de satisfacció estudiants mentorats i als mentors (enquesta avaluació)
Llindar d'acceptació [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

Coordinació del Grau, delegats de curs i ARPP (Associació d’Estudiants dels Estudis de Grau en Psicologia)

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

No   
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l'acreditació

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

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

SEGUIMENT 1

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de 
l'indicador

Valoració

Responsable
Explicació del seguiment

Resultat obtingut de 
l'indicador

Valoració

Responsable

Valoració global 

Tancada?
Deriva a una nova acció 
de millora?
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Estàndard favorable Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge

Subestàndard favorable
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) 

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

Deganat i coordinació de graus

 01/12/2016

Tots Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
No
No
 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Codi IAE IAE/15/23

Recomanació
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

 

ACCIONS

Acció 1
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

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Deganat i coordinació de graus

[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  

Seguiment

IAI/15/26
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Data 17/02/2017

Acció 1
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

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

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).
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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

Llindar d'acceptació

[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  

25

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

Valoració global de l'objectiu de millora

Deganat i coordinació de graus

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

No   

 

valoració de 
l'acreditació

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

S'ha  desestimat 

Nova acció?

Responsable

Indicador

Llindar d'acceptació

SEGUIMENT 1

Responsable

Explicació del seguiment

Deriva a una nova acció de 
millora?

Resultat obtingut de 
l'indicador

Valoració
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Valoració global 
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Estàndard favorable Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge

Subestàndard favorable
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
Curs 2016-2017
Tots Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
No
No
 
No

ACCIONS

Acció 1
[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

Acció 2 [b]  Increment de les activitats docents que es desenvolupen en llengua anglesa en el conjunt d’assignatures de cada 
grau

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

[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

Seguiment

IAI/15/27
Data 17/02/2017

Acció 1 [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 0 0

[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 2015-
2016 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  bili   l’  E    d   hi h  é  di  d  l   f l     Indicador [1]  Augment de les activitats docents en llengua anglesa  en el conjunt dels  graus de la FEP
Llindar d'acceptació [1]  20 % d’augment activitats

Acció Assolida

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
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 0 0

[b] Professorat dels graus i  coordinació dels graus

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.

Indicador
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.

Llindar d'acceptació [1]  20 % d’augment activitats

Acció Assolida

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

Valoració global de l'objectiu de millora

0
[a] Deganat (Vicedeganat Pràcticum), Vicerectorat corresponent, Servei de Llengües UdG
[b] Professorat dels graus i coordinació dels graus

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

Sí
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
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Estàndard favorable Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge

Subestàndard favorable
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 Sí
No
No
 
No Sí

ACCIONS

Acció 1

[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

Deganat i  coordinació del Grau i  del Màster I Dpt. de Psicologia
[1]  Resum reunions de treball
[1]  Com a mínim 3 reunions curs

Acció 2 [b] Actualització de la informació disponible sobre el laboratori de psicologia en la pàgina web del Grau Sí
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

Acció 3 [c] Clarificació i divulgació de les tasques del tècnic del laboratori de psicologia Sí
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

Acció 4 [d]  Desenvolupament d’un pla de treball per treure el màxim rendiment dels materials recentment adquirits pel 
laboratori

Sí

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)

Acció 5 [e]  Organització  curs de formació del professorat i del tècnic del laboratori sobre l’ús del material del laboratori Sí
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)

Seguiment

IAI/15/28
Data 17/02/2017

Acció 1 [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

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 

Indicador [1]  Resum reunions de treball
Llindar d'acceptació [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 

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 Sí

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  l l b t i l  di d  d l G    d   ’ t lit i  i 
Indicador [2]  Document escrit sobre funcions tècnic laboratori  [3]  Document escrit sobre pla treball per explotació i optimització 

recursos laboratori
Llindar d'acceptació [2]  Document elaborat i penjat  a la web del Grau [3] Document elaborat i penjat  a la web del Grau

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

Acció 3 [c] Clarificació i divulgació de les tasques del tècnic del laboratori de psicologia Sí

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 

                     
Indicador [2]  Document escrit sobre funcions tècnic laboratori  [3]  Document escrit sobre pla treball per explotació i optimització 

recursos laboratori
Llindar d'acceptació [2]  Document elaborat i penjat  a la web del Grau [3] Document elaborat i penjat  a la web del Grau

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

valoració 
de 
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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

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Responsable

Indicador

Llindar d'acceptació

Responsable

Indicador

Llindar d'acceptació

Responsable

Indicador

Llindar d'acceptació

Responsable

Indicador

Llindar d'acceptació

SEGUIMENT 1

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de 
l'indicador

Valoració

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de 
l'indicador

Valoració

Responsable
Explicació del seguiment

Resultat obtingut de 
l'indicador

Valoració



Acció 4 [d]  Desenvolupament d’un pla de treball per treure el màxim rendiment dels materials recentment adquirits pel 
laboratori

Sí

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 

                 
Indicador [3]  Document escrit sobre pla treball per explotació i optimització recursos laboratori

[4] Satisfacció professorat amb els recursos disponibles

Llindar d'acceptació [3] Document elaborat i penjat  a la web del Grau
[4]   Mitjana de satisfacció de 7 (0-10)

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

Acció 5 [e]  Organització  curs de formació del professorat i del tècnic del laboratori sobre l’ús del material del laboratori Sí
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 

                
Indicador [3]  Document escrit sobre pla treball per explotació i optimització recursos laboratori

[4] Satisfacció professorat amb els recursos disponibles

Llindar d'acceptació [3] Document elaborat i penjat  a la web del Grau
[4]   Mitjana de satisfacció de 7 (0-10)

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

Valoració global de l'objectiu de millora

Deganat i  coordinació del Grau i  del Màster I Dpt. de Psicologia

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

No   
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Explicació del seguiment

Resultat obtingut de 
l'indicador

Valoració

Responsable
Explicació del seguiment

Deriva a una nova acció 
de millora?

Resultat obtingut de 
l'indicador

Valoració

Responsable

Valoració global 

Tancada?
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Estàndard favorable Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius

Subestàndard
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

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)

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

P8 Gestió de l'orientació professional
Alta
Vicedeganat de Pràcticum i coordinació dels graus
curs 2016-2017
Tots Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
No
No
 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Codi IAE 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.

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.

 

ACCIONS

Acció 1
[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.

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Vicedeganat de Pràcticum i coordinació dels graus
[1]  Augment de places de pràcticum en determinats sectors o àmbits 
[1]  10%

Acció 2 [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.

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Vicedeganat de Pràcticum i coordinació dels graus
[2]  Realització jornades de pràcticum anuals

[2] Realització de les jornades cada any i  nivell de participació

Acció 3
[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.  

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

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

Seguiment

IAI/15/29
Data 17/02/2017

Acció 1
[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.

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Vicedeganat de Pràcticum i coordinació dels graus

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:
 C  2014/15  450 i  Indicador [1]  Augment de places de pràcticum en determinats sectors o àmbits 

Llindar d'acceptació [1]  10%

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

valoraci
ó de 

l'acredit

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

S'ha  desestimat 

Nova acció?

Responsable
Indicador
Llindar 

Responsable
Indicador

Llindar d'acceptació

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

SEGUIMENT 1

Responsable

Explicació del 
seguiment

Resultat obtingut 
de l'indicador

Valoració
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valoraci
ó de 

l'acredit

Acció 2 [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.

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

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.

Indicador [2]  Realització jornades de pràcticum anuals
Llindar d'acceptació [2] Realització de les jornades cada any i  nivell de participació

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

Acció 3
[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.  

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

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 [3]  Realització accions d’apropament entre facultat i centres o serveis de Pràcticum
Llindar d'acceptació [3] Realització de 2 accions d’apropament

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

Valoració global de l'objectiu de millora

Vicedeganat de Pràcticum i coordinació dels graus

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

Sí

• 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
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Tancada?

Deriva a una nova 
acció de millora?

Explicació del 
seguiment

Resultat obtingut 
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Valoració

Responsable

Valoració global 
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Estàndard favorable Estàndard 1. Qualitat del Programa Formatiu

Subestàndard
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

Deganat i Servei de Llengües Modernes

Curs 2017-18
Tots Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
No
No
 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Codi IAE IAE/15/28 i IAE/15/29

Recomanació
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).

 

ACCIONS
Acció 1 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

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

IAI/15/30
Data 17/02/2017
Acció 1 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

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.

Indicador Increment del nombre assignatures en anglès
Llindar d'acceptació 30 crèdits semestrals d’oferta en assignatures en anglès en el conjunt de graus de la FEP

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

Valoració global de l'objectiu de millora

Deganat i Servei de Llengües Modernes

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

Sí Assolit
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actuació de millora?
Tractat per un  IAE
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Llindar d'acceptació

SEGUIMENT 1
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Estàndard favorable Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
Subestàndard favorable 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
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)

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
Coordinació dels graus, coordinació de pràcticum

Curs 2016-17
Sí Sí

No
No
 
Sí Sí Sí

Codi IAE IAE/15/27
Recomanació 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

 

ACCIONS

Acció 1
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

Sí Sí

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 

Document sobre criteris i instruments  d’avaluació elaborat i presentat al professorat de Pràcticum dels graus

Seguiment

IAI/15/31
Data 17/02/2017

Acció 1
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

Sí Sí

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   
Indicador

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 

Llindar d'acceptació Document sobre criteris i instruments  d’avaluació elaborat i presentat al professorat de Pràcticum dels graus

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

Valoració global de l'objectiu de millora

Coordinació dels graus, coordinació de pràcticum

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

Sí Assolit
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Estàndard favorable Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
Subestàndard favorable 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
Coordinació del Grau i equip de tutors de pràcticum

Curs 2015-2016
Grau en Educació Social Sí
No
No
 
No

Codi IAE

Recomanació Asegurar que el diseño de las Prácticas externas permite la adquisición de la competencia “Intervenir en situaciones de
crisis familiar y social”.

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. 

 

ACCIONS
Acció 1 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
Sí

Coordinació del Grau i equip de tutors de pràcticum

[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

Més del 70% dels estudiants, professorat i tutors de pràcticum valoren com a positiu l’aprenentatge realitzat a través del 
Pràcticum 

Seguiment

IAI/15/32
Data 17/02/2017

Acció 1 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

Sí

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.

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 

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

Valoració global de l'objectiu de millora

Coordinació del Grau i equip de tutors de pràcticum

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

Sí Assolit
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Estàndard favorable Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
Subestàndard favorable 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
Coordinació del MTRLRH i el professorat del màster que hi 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 en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans Sí
No
No
 
Sí Sí

Codi IAE IAE/15/33

Recomanació
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.
Sí
Perquè aquesta recomanació coincideix exactament amb l'objectiu de millora OM 6.2.3 i la seva acció vinculada.

 

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

Sí

Coordinació del MTRLRH i el professorat del màster que hi vulgui participar

[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

Acció 2 Aplicació d’un sistema de seguiment grupal dels TFM per part de diferents professors del màster Sí
Coordinació del MTRLRH i el professorat del màster que hi vulgui participar

Acció 3 Identificació dels factors que més faciliten i dificulten la realització del TFM Sí
Coordinació del MTRLRH i el professorat del màster que hi vulgui participar

Seguiment

IAI/15/33
Data 17/02/2017

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

Sí

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

Llindar d'acceptació [1]  Qualificacions dels TFM per sobre de 7
[2] 3 sessions mínim

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

Acció 2 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 

                  Indicador 0
Llindar d'acceptació 0

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

Acció 3 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 

                    Indicador 0
Llindar d'acceptació 0

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

Valoració global de l'objectiu de millora

Coordinació del MTRLRH i el professorat del màster que hi vulgui participar

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

No   

 

valoració 
de 

l'acreditaci

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

S'ha  desestimat 

Nova acció?

Responsable

Indicador

Llindar d'acceptació

Responsable
Indicador

Llindar d'acceptació

SEGUIMENT 1

Responsable

Explicació del seguiment

Responsable
Indicador

Llindar d'acceptació

Resultat obtingut de 
l'indicador
Valoració

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de 
l'indicador

Valoració

Responsable

Valoració global 

Tancada?
Deriva a una nova acció 
de millora?

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de 
l'indicador

Valoració
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Estàndard favorable Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
Subestàndard favorable 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

maig-juny de 2015: elaboració  calendari de treball i enviament als estudiants amb instruccions sobre el seu desplegament

Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans Sí
No
No
 
Sí Sí

Codi IAE IAE/15/24

Recomanació
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.
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.)

 

ACCIONS
Acció 1 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
Sí

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

Augment del nombre d’estudiants que presenten el seu TFM en la convocatòria de febrer respecte d’edicions passades

Seguiment

IAI/15/34
Data 17/02/2017

Acció 1 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

Sí

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 

                  
Indicador Elaboració del calendari i recollida de les opinions dels estudiants respecte  com està estructurat i quin desplegament 

tindrà

Llindar d'acceptació
Augment del nombre d’estudiants que presenten el seu TFM en la convocatòria de febrer respecte d’edicions passades

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

Valoració global de l'objectiu de millora

Coordinació del MTRLRH amb el suport del Consell del Màster

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

Sí Objectiu tancat per desestimat de forma justificada

 

valoració de 
l'acreditació

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

S'ha  desestimat 

Nova acció?

Responsable

Indicador

Llindar d'acceptació

SEGUIMENT 1

Responsable

Explicació del 
seguiment

Resultat obtingut de 
l'indicador

Valoració

Responsable

Valoració global 

Tancada?
Deriva a una nova 
acció de millora?
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Estàndard favorable Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
Subestàndard favorable 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 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
No
No
 
No

ACCIONS
Acció 1

[a] Revisió del qüestionari sobre inserció laboral titulats de que la FEP ja disposa (incloent funcions i tasques que 
realitzen els graduats que treballen)

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Deganat i coordinació de graus
[1] Qüestionari disponible en format online sobre  inserció laboral
[1] Qüestionari revisat i aplicat anualment

Acció 2
[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

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

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 3 [c] Resum anual dels resultats obtinguts Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
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

Seguiment

IAI/15/35
Data 17/02/2017

Acció 1
[a] Revisió del qüestionari sobre inserció laboral titulats de que la FEP ja disposa (incloent funcions i tasques que realitzen 
els graduats que treballen)

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 0 Sí

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.

Indicador [1] Qüestionari disponible en format online sobre  inserció laboral
Llindar d'acceptació [1] Qüestionari revisat i aplicat anualment

Acció assolida en un 25% (concessió projecte)

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

Acció 2
[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

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 0 Sí

[2] Aplicació qüestionari i resum resultats
Pendent de realitzar un cop elaborat el qüestionari. Es preveu la seva aplicació durant el curs 2016/2017.

Indicador [2] Aplicació qüestionari i resum resultats
Llindar d'acceptació [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

Acció 3 [c] Resum anual dels resultats obtinguts Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 0 Sí
Deganat i coordinació de graus
Pendent de realitzar un cop elaborat el qüestionari. Es preveu la seva aplicació durant el curs 2016/2017.

Indicador [2] Aplicació qüestionari i resum resultats
Llindar d'acceptació [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 de 
l'acreditació

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

Responsable
Indicador
Llindar 

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

SEGUIMENT 1

Responsable

Explicació del 
seguiment

Resultat obtingut 

Valoració

Responsable
Explicació del 

Resultat obtingut 
de l'indicador

Valoració

Responsable
Explicació del 

Resultat obtingut 
de l'indicador

Valoració



Valoració global de l'objectiu de millora

Deganat i coordinació de graus

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

No   

 

Tancada?
Deriva a una nova 
acció de millora?

Responsable

Valoració global 



FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

OBJECTIU DE 
MILLORA IAI/15/36

FE
P

G
M

EI

G
M

EP

G
ES

G
PE

D

G
PS

IC

G
TS

M
TS

RL

M
FP

Se
c

M
IJS

Estàndard favorable Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
Subestàndard favorable 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 Sí
No
No
 
No

ACCIONS
Acció 1 Realització d’un estudi sobre l’adequació de la formació (relació entre formació i pràctica professional) Sí

Coordinació del grau
Elaboració d’un informe sobre l’adequació de la formació de Grau
Informe elaborat i difós  a estudiants, professionals i professorat

Seguiment

IAI/15/36
Data 17/02/2017
Acció 1 Realització d’un estudi sobre l’adequació de la formació (relació entre formació i pràctica professional) Sí

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.

Indicador Elaboració d’un informe sobre l’adequació de la formació de Grau
Llindar d'acceptació 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

Coordinació del grau

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

No   

 

valoració 
de 

l'acreditaci

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

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

SEGUIMENT 1

Responsable

Explicació del 
seguiment

Resultat obtingut de 
l'indicador

Valoració

Responsable

Valoració global 

Tancada?
Deriva a una nova 
acció de millora?
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Estàndard favorable Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
Subestàndard favorable 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 Sí
No
No
 
No

ACCIONS
Acció 1

Disseny i implementació d’un instrument que permeti recollir la informació sobre la inserció laboral dels estudiants del 
MTRLRH 

Sí

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

Seguiment

IAI/15/37
Data 17/02/2017

Acció 1
Disseny i implementació d’un instrument que permeti recollir la informació sobre la inserció laboral dels estudiants del 
MTRLRH 

Sí

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).

Indicador Nombre d’estudiants que han finalitzat el màster dels què es disposi d’informació sobre la seva inserció laboral
Llindar d'acceptació 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

Coordinació del MTRLRH amb el suport del Consell de Màster

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

No   

Sí
Recollida de dades complementària sobre els factors relacionats amb el programa de formació que han pogut facilitar 
aquesta inserció per introduir millores si escau.

valoració de 
l'acreditació

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

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

SEGUIMENT 1

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de 
l'indicador

Valoració

Responsable

Valoració global 

Tancada?
Deriva a una nova acció 
de millora?



FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
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Estàndard favorable Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
Subestàndard

3

No hi ha vinculació a cap procés

Coordinador del grau

Grau en Mestre Educació Primària Sí

Sí Sí
codi IAE

Recomanació
(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).

 

ACCIONS
Acció 1

Acció 2

Seguiment

IAE/15/03
Data 17/02/2017

Valoració global de l'objectiu de millora

Coordinador del grau

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

Sí Desestimada

 

valoració de 
l'acreditació

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

S'ha  desestimat 

nova acció?

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Responsable
Indicador

Llindar d'acceptació

SEGUIMENT 1

Responsable

Valoració global 

Tancada?
Deriva a una nova acció de 
millora?
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Estàndard favorable Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
Subestàndard

4

No hi ha vinculació a cap procés

Coordinador del grau

Grau en Treball Social Sí

Sí Sí
codi IAE IAE/15/04

Recomanació
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.

 

ACCIONS
Acció 1

Acció 2

Seguiment

IAE/15/04
Data 17/02/2017

Valoració global de l'objectiu de millora

Coordinador del grau

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

Sí Desestimada

 

valoració de 
l'acreditació

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

S'ha  desestimat 

nova acció?

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Responsable
Indicador

Llindar d'acceptació

SEGUIMENT 1

Responsable

Valoració global 

Tancada?
Deriva a una nova acció 
de millora?
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Estàndard favorable Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
Subestàndard

5

No hi ha vinculació a cap procés

Coordinador del grau

Grau en Psicologia Sí

Sí Sí
codi IAE IAE/15/05

Recomanació

(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

(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).

 

Seguiment

IAE/15/05
Data 17/02/2017

Valoració global de l'objectiu de millora

Coordinador del grau

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

Sí Desestimada

 

valoració de 
l'acreditació

Codi inicial
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Estàndard favorable Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
Subestàndard

6

No hi ha vinculació a cap procés

Coordinador del grau

Grau en Pedagogia, MEI i MEP Sí Sí Sí

Sí Sí Sí Sí
codi IAE IAE/15/06

Recomanació

(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

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.

 

Seguiment

IAE/15/06
Data 17/02/2017

Valoració global de l'objectiu de millora

Coordinador del grau

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

Sí Desestimat
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Diagnòstic
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Prioritat
Responsable 
Termini
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Estàndard favorable Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu

Subestàndard 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

Coordinador del màster

Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans Sí

Sí Sí
codi IAE IAE/15/07

Recomanació

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.

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
 

ACCIONS
Acció 1 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

Acció 2 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

Un 50% dels estudiants han descarregat aquest document de la intranet

Seguiment

IAE/15/07
Data

Acció 1 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

Indicador Document amb el diagrama i difusió al principi de cas a l'intranet del màster
Llindar d'acceptació Un 50% dels estudiants han descarregat aquest document de la intranet

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

Acció 2 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

Indicador 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

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

Valoració global de l'objectiu de millora

Coordinador del màster

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

No   

 

valoració de 
l'acreditació

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

S'ha  desestimat 

nova acció?

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Responsable
Indicador

Llindar d'acceptació

SEGUIMENT 1

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de 
l'indicador
Valoració

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de 
l'indicador

Valoració

Responsable

Valoració global 

Tancada?
Deriva a una nova acció 
de millora?
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Estàndard amb condicions Estàndard 2: Pertinència de la informació pública
Subestàndard

10

No hi ha vinculació a cap procés

Deganat i UdG

FEP Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
codi IAE IAE/15/10

Recomanació
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

 

Seguiment

IAE/15/10
Data 17/02/2017

Valoració global de l'objectiu de millora

Deganat i UdG

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

Sí Desestimat

 

valoració de 
l'acreditació

Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic
Identificació de causes
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Implica modificació
Procedeix d'una altra 
actuació de millora?
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S'ha  desestimat 

nova acció?

SEGUIMENT 1

Responsable

Valoració global 

Tancada?
Deriva a una nova acció 
de millora?
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Estàndard amb condicions Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació
Subestàndard

14

No hi ha vinculació a cap procés

Deganat i UdG

FEP Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
codi IAE IAE/15/14

Recomanació
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

 

Seguiment

IAE/15/14
Data 17/02/2017

Valoració global de l'objectiu de millora

Deganat i UdG

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

Sí Desestimat

 

valoració de 
l'acreditació

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

S'ha  desestimat 

nova acció?

SEGUIMENT 1

Responsable

Valoració global 

Tancada?
Deriva a una nova acció 
de millora?



FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

OBJECTIU DE 
MILLORA IAE/15/18

FE
P

G
M

EI

G
M

EP

G
ES

G
PE

D

G
PS

IC

G
TS

M
TS

RL

M
FP

Se
c

M
IJS

Estàndard favorable Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu

Subestàndard
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 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
codi IAE IAE/15/18

Recomanació
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 

 

ACCIONS
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

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

Seguiment

IAE/15/18
Data 17/02/2017

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

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) 

Indicador (1) Increment del nombre de professorat de la FEP que partcipa en algun dels programes de mobilitat
Llindar d'acceptació (1) Augment a partir d'un 10% de la xifra actual

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.

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

Valoració global de l'objectiu de millora

Deganat (Vicedeganat de Pràcticum i Mobilitat) i departaments

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

Sí Assolit
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FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

OBJECTIU DE 
MILLORA IAE/15/20
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Estàndard favorable Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu
Subestàndard

20

No hi ha vinculació a cap procés

UdG

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
codi IAE IAE/15/20

Recomanació
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

 

Seguiment

IAE/15/20
Data 17/02/2017

Valoració global de l'objectiu de millora

UdG

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

Sí Desestimat

 

valoració de 
l'acreditació

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

S'ha  desestimat 

nova acció?

SEGUIMENT 1

Responsable

Valoració global 

Tancada?
Deriva a una nova acció 
de millora?



FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

OBJECTIU DE 
MILLORA IAE/15/21
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Estàndard favorable Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu
Subestàndard

21

No hi ha vinculació a cap procés

UdG

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
codi IAE IAE/15/21

Recomanació
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. 

 

Seguiment

IAE/15/21
Data 17/02/2017

Valoració global de l'objectiu de millora

UdG

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

Sí Desestimat

 

valoració de 
l'acreditació

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

S'ha  desestimat 

nova acció?

SEGUIMENT 1

Responsable

Valoració global 
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Deriva a una nova acció 
de millora?



FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

OBJECTIU DE 
MILLORA IAE/15/25
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Estàndard favorable Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
Subestàndard
Codi inicial 25

No hi ha vinculació a cap procés

Coordinació de grau

Sí

Sí Sí
codi IAE IAE/15/25

Recomanació 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

 

Seguiment

IAE/15/25
Data 17/02/2017

Valoració global de l'objectiu de millora

Coordinació de grau

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

Sí Desestimat

 

valoració de 
l'acreditació

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

S'ha  desestimat 

nova acció?

SEGUIMENT 1

Responsable

Valoració global 

Tancada?
Deriva a una nova acció 
de millora?



FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

OBJECTIU DE 
MILLORA IAE/15/28
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Estàndard favorable Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
Subestàndard 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

Sí Sí
Codi IAE IAE/15/28

Recomanació Revisar los planes docentes de algunas asignaturas, ya que no están claros los criterios de evaluación/ reevaluación al 
inicio del curso.    
No

Recordar al professorat que en les guies de l'assignatura que s'elaboren a principis de curs s'incorporin les accions de
reevaluació
 

ACCIONS

Acció 1
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. 

Sí

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

Acció 2 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.

Sí

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

Inclusió en el 80% de les assigantures/mòduls

Seguiment

IAE/15/28
Data 17/02/2017

Acció 1 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 

Sí

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

Indicador 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

Llindar d'acceptació 0

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

Acció 2 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.

Sí

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 

                    
Indicador Nombre d'assignatures i mòduls on s'han incorporat els criteris i les  recomanacions realitzades en les guies d'assignatura 

i mòdul
Llindar d'acceptació Inclusió en el 80% de les assigantures/mòduls

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

Valoració global de l'objectiu de millora

Coordinació de Grau en Educació Social

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

Sí Assolit
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Estàndard favorable Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
Subestàndard

29

No hi ha vinculació a cap procés

Coordinació de grau

Sí

Sí Sí
Codi IAE 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. 

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). 

 

Seguiment

IAE/15/29
Data 17/02/2017

Valoració global de l'objectiu de millora

Coordinació de grau

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

Sí Desestimat
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Estàndard favorable Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
Subestàndard

30

No hi ha vinculació a cap procés

Coordinació de grau

Sí

Sí Sí
Codi IAE IAE/15/30

Recomanació 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

 

Seguiment

IAE/15/30
Data 17/02/2017

Valoració global de l'objectiu de millora

Coordinació de grau

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

Sí Desestimat
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PLA DE MILLORA

OBJECTIU DE 
MILLORA IAE/15/31

FE
P

G
M

EI

G
M

EP

G
ES

G
PE

D

G
PS

IC

G
TS

M
TS

RL

M
FP

Se
c

M
IJS

Estàndard favorable Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
Subestàndard

31

No hi ha vinculació a cap procés

Coordinació de grau

Sí

Sí Sí
Codi IAE 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.

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.

 

Seguiment

IAE/15/31
Data 17/02/2017

Valoració global de l'objectiu de millora

Coordinació de grau

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

Sí Desestimat
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FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

OBJECTIU DE 
MILLORA IAE/15/34

FE
P

G
M

EI

G
M

EP

G
ES

G
PE

D

G
PS

IC

G
TS

M
TS

RL

M
FP

Se
c

M
IJS

Estàndard favorable Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
Subestàndard

34

No hi ha vinculació a cap procés

Coordinació del màster

Sí

Sí Sí
Codi IAE IAE/15/34

Recomanació Ampliar la implicación del profesorado con el TFM, evitando que algunos trabajos se conviertan en “productos para 
congresos”, etc.
Sí Sí
Perquè aquesta recomanació fa referència a un fet anecdòtic

 

Seguiment

IAE/15/34
Data 17/02/2017

Valoració global de l'objectiu de millora

Coordinació del màster

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

Sí Desestimat
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Estàndard favorable Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
Subestàndard

30

No hi ha vinculació a cap procés

Coordinació de grau

Sí

Sí Sí
Codi IAE IAE/15/35
Recomanació 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.

 

Seguiment

IAE/15/35
Data 17/02/2017

Valoració global de l'objectiu de millora

Coordinació de grau

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

Sí Desestimat
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FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

OBJECTIU DE 
MILLORA IAE/15/36

FE
P

G
M

EI

G
M

EP

G
ES

G
PE

D

G
PS

IC

G
TS

M
TS

RL

M
FP

Se
c

M
IJS

Estàndard favorable Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
Subestàndard

30

No hi ha vinculació a cap procés

Coordinació de grau

Sí

Sí Sí
Codi IAE IAE/15/36
Recomanació  Explicar la utilidad y finalidad del “curriculum lector” dentro de los planes docentes de las asignaturas.     

Sí
vegi's IAI/15/10

 

Seguiment

IAE/15/36
Data 17/02/2017

Valoració global de l'objectiu de millora

Coordinació de grau

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

Sí Desestimat

 

valoració de 
l'acreditació

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

S'ha  desestimat 

Nova acció?

SEGUIMENT 1

Responsable

Valoració global 

Tancada?
Deriva a una nova acció 
de millora?
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Estàndard favorable Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
Subestàndard

30

No hi ha vinculació a cap procés

Coordinació de grau

Sí

Sí Sí
Codi IAE IAE/15/37
Recomanació 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.

 

Seguiment

IAE/15/37
Data 17/02/2017

Valoració global de l'objectiu de millora

Coordinació de grau

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

Sí Desestimat

 

valoració de 
l'acreditació

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

S'ha  desestimat 

Nova acció?

SEGUIMENT 1

Responsable

Valoració global 

Tancada?
Deriva a una nova acció 
de millora?
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Estàndard favorable Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
Subestàndard

30

No hi ha vinculació a cap procés

Coordinació de grau

Sí

Sí Sí
Codi IAE IAE/15/38

Recomanació
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"

 

Seguiment

IAE/15/38
Data 17/02/2017

Valoració global de l'objectiu de millora

Coordinació de grau

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

Sí Desestimat

 

valoració de 
l'acreditació

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

S'ha  desestimat 

Nova acció?

SEGUIMENT 1

Responsable

Valoració global 

Tancada?
Deriva a una nova acció 
de millora?
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Estàndard favorable Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
Subestàndard

4

No hi ha vinculació a cap procés

Coordinador del grau

Grau en Treball Social Sí

Sí Sí
codi IAE IAE/15/39

Recomanació
 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.     

Sí
Perquè aquests continguts es tracten explícitament des de 2015-2016 en l' assignatura optativa: " Discapacitats i Treball 
Social".

 

Seguiment

IAE/15/39
Data 17/02/2017

Valoració global de l'objectiu de millora

Coordinador del grau

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

Sí Desestimat

 

valoració de 
l'acreditació

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

S'ha  desestimat 

nova acció?

SEGUIMENT 1

Responsable

Valoració global 

Tancada?
Deriva a una nova acció 
de millora?
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Estàndard favorable Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu

Subestàndard favorable
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 Sí
No
No
 
No

ACCIONS

Acció 1
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

Sí

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

Seguiment

IAI/14/02
Data 17/02/2017

Acció 1
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

Sí Sí

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.

Indicador

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)

Llindar d'acceptació a. Superior a l’actual
b. Superior a l’actual

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

Valoració global de l'objectiu de millora

Coordinador del màster

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

No   

 

Procés del SGIQ  

valoració de 
l'acreditació

Codi inicial

Objectiu

Diagnòstic

Identificació de causes

Indicador

Prioritat
Responsable 
Termini
Estudis implicats
Implica modificació
Procedeix d'una altra 
actuació de millora?
Tractat per un  IAE

Responsable

Valoració

Llindar d'acceptació

SEGUIMENT 1

Responsable

Explicació del 
seguiment

Resultat obtingut de 
l'indicador

Deriva a una nova 
acció de millora?

Responsable

Valoració global 

Tancada?
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Estàndard favorable Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu

Subestàndard favorable
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

P20 Administració i anàlisi de les enquestes de docència
Mitjana-alta
Coordinació màster
Coordinació especialitat
Coordinació bloc pràctic
Curs 2014-15
MPESO Sí
No
No
 
No

ACCIONS

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)

Sí

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 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

Sí

Coordinació màster
Coordinació especialitat
Resum dels temes tractats  i acords presos en les quatre (o més) assemblees amb els estudiants
Sí

Acció 3 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

Sí

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

Seguiment

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)

0 0 0 0 0 0 0 0 Sí 0

Coordinació màster
Coordinació especialitat
Coordinació bloc pràctic
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

Indicador Creació d’un protocol  nou d’enquesta, diferenciant el model de 1r i 2n semestre, disponible en format online.
Llindar d'acceptació 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

0 0 0 0 0 0 0 0 Sí 0

Coordinació màster
Coordinació especialitat

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 Resum dels temes tractats  i acords presos en les quatre (o més) assemblees amb els estudiants
Llindar d'acceptació Sí

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

valoració de 
l'acreditació

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

Responsable

Indicador
Llindar d'acceptació

Responsable

Indicador
Llindar d'acceptació

Responsable

Indicador

Llindar d'acceptació

SEGUIMENT 1

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de 
l'indicador
Valoració

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de 
l'indicador

Valoració
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valoració de 
l'acreditació

Acció 3 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

0 0 0 0 0 0 0 0 Sí 0

Coordinació màster
Coordinació especialitat

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.

Indicador Elecció representant de cada especialitat abans 01/11/2014
Participació del representant en alguna/es de els reunions de coordinació

Llindar d'acceptació Sí

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

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

Sí Objectiu assolit

 

Responsable

Tancada?
Deriva a una nova acció 
de millora?

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de 
l'indicador
Valoració

Responsable

Valoració global 
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Estàndard favorable Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge

Subestàndard favorable
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

No hi ha vinculació a cap procés
Mitjana-alta
Coordinació màster
Coordinació bloc pràctic
Curs 2014-15, consolidació cus 2016-2017
MPESO Sí
No
No
 
No

ACCIONS

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

Sí

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 2 Presentació de l’oferta de centres/tutors als estudiants amb l’especificació del projecte d’innovació i/o accions 
singulars 

Sí

Coordinació màster
Coordinació bloc pràctic
Llistat de centres de pràcticum i tutors amb l’especificació del motiu de la seva selecció

Seguiment

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

Sí

Coordinació màster
Coordinació bloc pràctic

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.

Indicador Creació i implantació d’un document amb la presentació dels centres de pràcticum /tutors i seleccionats amb 
l’especificació del criteris utilitzats

Llindar d'acceptació 0%

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 Sí

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.

Indicador Llistat de centres de pràcticum i tutors amb l’especificació del motiu de la seva selecció
Llindar d'acceptació

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

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

No   

 

valoració de 
l'acreditació

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

Responsable

Indicador

Llindar d'acceptació

Responsable

Indicador
Llindar d'acceptació

SEGUIMENT 1

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de 
l'indicador

Valoració

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de 
l'indicador

Valoració

Tancada?
Deriva a una nova acció 
de millora?

Responsable

Valoració global 
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Estàndard favorable Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge

Subestàndard favorable
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 Sí
No
No
 
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. Sí

Coordinació màster
Correu informatiu sobre la taula rodona i informació sobre la xerrada penjada  al pàgina web (març-maig 2015)

Seguiment

IAI/14/09
Data 17/02/2017

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.

Sí

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.

Indicador Correu informatiu sobre la taula rodona i informació sobre la xerrada penjada  al pàgina web (març-maig 2015)
Llindar d'acceptació 0%

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

Valoració global de l'objectiu de millora

Coordinació màster

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

No   

 

valoració de 
l'acreditació

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

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

SEGUIMENT 1

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de 
l'indicador

Valoració

Tancada?
Deriva a una nova acció 
de millora?

Responsable

Valoració global 
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Estàndard favorable Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
Subestàndard favorable 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 sí
No
No
 
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. Sí

Coordinació màster
Discussió en base a informació detallada del sistema d’avaluació  dels estudiants en les assignatures. Presa d’acords, si 
s’escau.
Sí

Acció 2 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

Acció 3

Seguiment

IAI/14/10
Data 17/02/2017

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.

0 0 0 0 0 0 0 0 Sí 0

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

Indicador Discussió en base a informació detallada del sistema d’avaluació  dels estudiants en les assignatures. Presa d’acords, si 
s’escau.

Llindar d'acceptació Sí

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

Acció 2 Contrast i anàlisi  dels resultats acadèmics de les diferents assignatures en  una reunió de professorat. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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. 

Indicador Discussió en base a informació detallada de resultats acadèmics  dels estudiants en les assignatures. Presa d’acords, si 
s’escau.

Llindar d'acceptació Sí

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

Valoració global de l'objectiu de millora

Coordinació màster

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

No   

 

valoració de 
l'acreditació

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

Responsable

Indicador

Llindar d'acceptació

Responsable

Indicador

Llindar d'acceptació

Responsable

Indicador

Llindar d'acceptació

SEGUIMENT 1

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de 
l'indicador

Valoració

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de 
l'indicador

Valoració

Tancada?
Deriva a una nova acció 
de millora?

Responsable

Valoració global 



FACULTAT D'EDUCACIÓ I PSICOLOGIA
PLA DE MILLORA

OBJECTIU DE 
MILLORA IAI/14/11

FE
P

G
M

EI

G
M

EP

G
ES

G
PE

D

G
PS

IC

G
TS

M
TS

RL

M
FP

Se
c

M
IJS

Estàndard favorable Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
Subestàndard favorable 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 Sí
No
No
 
No

ACCIONS
Acció 1 Revisió horari reunions i plantejament dinàmic i àgil dels continguts a tractar i dels procediments. Sí

Coordinació màster
Augment progressiu de la participació del professorat a les reunions 
>60%

Seguiment

IAI/14/11
Data 17/02/2017
Acció 1 Revisió horari reunions i plantejament dinàmic i àgil dels continguts a tractar i dels procediments. 0 0 0 0 0 0 0 0 Sí 0

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%).
                       Indicador Augment progressiu de la participació del professorat a les reunions 

Llindar d'acceptació >60%

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

Valoració global de l'objectiu de millora

Coordinació màster

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

No   

 

valoració de 
l'acreditació

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

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

SEGUIMENT 1

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de 
l'indicador

Valoració

Tancada?
Deriva a una nova acció 
de millora?

Responsable

Valoració global 
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Estàndard favorable Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
Subestàndard favorable 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 Sí
No
No
 
No

ACCIONS

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 

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

Acció 2
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

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

Seguiment

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 

0 0 0 0 0 0 0 0 Sí 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. 

Indicador
Resum anual de  dades d’inserció laboral dels titulats provinents de la informació proporcionada pels ST Dept. Enseny. a 
Girona

Llindar d'acceptació Sí

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

Acció 2
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

0 0 0 0 0 0 0 0 Sí 0

Coordinació màster 
ST Dept. Ensenyament a Girona
Aquesta acció només és possible si l’acció anterior és assolida

Indicador
a. Instrument de valoració (adaptat model del Dept. Ensenyament)
b. Resultats aplicació instrument

Llindar d'acceptació
a. Sí
b. Mitjana moderada-alta en les puntuacions resultants

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

Valoració global de l'objectiu de millora

Coordinació màster 
Coordinació especialitat

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

No   

 

valoració de 
l'acreditació

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

Responsable

Indicador

Llindar d'acceptació

Responsable

Indicador

Llindar d'acceptació

SEGUIMENT 1

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de 
l'indicador

Valoració

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de 
l'indicador

Valoració

Tancada?
Deriva a una nova acció 
de millora?

Responsable

Valoració global 
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