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0. DADES IDENTIFICADORES
Universitat

Universitat de Girona

Nom del Centre

Facultat d’Educació i Psicologia

Dades de contacte

Plaça Sant Domènec, 9 17004 Girona
secdeganat.fep@udg.edu
tel. 972418310

Responsables de l’elaboració de l’autoinforme

Comitè d’Avaluació Intern de la Facultat d’Educació i Psicologia (CAI-FEP)
NOM I COGNOMS
Josep M. Serra Bonet

Lourdes Soldevila Fernández
Montserrat Vilà Suñé
Carme Montserrat Boada
Judit Fullana Noell
Sílvia Llach Carles

2

Pere Soler Masó
Marta Sadurní Brugué
Manuel Armayones Ruiz
Àngel Alsina Pastells
Jaume Ametller Leal
Beatriz Caparrós Caparrós
Meritxell Estebanell Minguell
Maria Pallisera Díaz
Montserrat Palma Muñoz
Anna Planas Lladó
Albert Puli Salvatella

CÀRREC
Degà de la Facultat d’Educació i Psicologia
1
(FEP)
Administradora de la Facultat d’Educació i
Psicologia (FEP)
Vicedegana Política Acadèmica i Qualitat
Vicedegana Pràcticum i Mobilitat
Coordinadora del Màster en Atenció a la
Diversitat en una Educació Inclusiva (MADEI)
Coordinadora del Màster en Formació del
Professorat d’ESO i Batxillerat, Formació
Professional I Ensenyament d’Idiomes
(MFPSEC)
Coordinador del Màster Interuniversitari en
Joventut i Societat (MIJS)
Coordinadora General del Màster
Interuniversitari en Psicologia General Sanitària
(MIPGS)
Coordinador a la UOC del Màster
Interuniversitari en Psicologia General Sanitària
(MIPGS)
Professor Departament Didàctiques
Específiques
Professor Departament Didàctiques
Específiques
Professora Departament Psicologia
Professora Departament Pedagogia
Professora Departament Pedagogia
Professora Departament Psicologia
Professora Departament Pedagogia
Estudiant Màster en Atenció a la Diversitat en
una Educació Inclusiva

FUNCIÓ DINS DEL CAI-FEP
President CAI-FEP
Secretària CAI-FEP
Responsable de Qualitat de la FEP
Representant Deganat de la FEP
Coordinadora del Màster en Atenció a la
Diversitat en una Educació Inclusiva (MADEI)
Coordinadora del Màster en Formació del
Professorat d’ESO i Batxillerat, Formació
Professional I Ensenyament d’Idiomes
(MFPSEC)
Coordinador del Màster Interuniversitari en
Joventut i Societat (MIJS)
Coordinadora General del Màster
Interuniversitari en Psicologia General Sanitària
(MIPGS)
Coordinador a la UOC del Màster
Interuniversitari en Psicologia General Sanitària
(MIPGS)
Representant professorat
Representant professorat
Representant professorat
Representant professorat
Representant professorat
Representant professorat
Representant professorat
Representant estudiants de màster

1

En data 29 de desembre de 2017 Montserrat Vilà Suñé assumeix el deganatde la FEP en funcions i manté l’encàrrec de Responsable de Qualitat de
la FEP
2

En data 29 de desembre de 2017, Jesús Granados Sánchez assumeix la coordinació del Màster en Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació
Professional i Ensenyament d'Idiomes
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Estudiant Màster en Formació del Professorat
d’ESO i Batxillerat, Formació Professional I
Ensenyament d’Idiomes
Estudiant Màster Interuniversitari en Psicologia
General Sanitària
Estudiant titulat de Màster en Atenció a la
Diversitat en una Educació Inclusiva

Representant estudiants de màster

Estudiant titulat Màster en Formació del
Professorat d’ESO i Batxillerat, Formació
Professional I Ensenyament d’Idiomes
Estudiant titulat Màster Interuniversitari en
Joventut i Societat
Estudiant titulat Màster Interuniversitari en
Joventut i Societat
Estudiant titulat Màster Interuniversitari en
Psicologia General Sanitària

Representant estudiants titulats de màster

Víctor Chaparro Rodríguez
Pilar del Acebo Peña

Cap secretaria acadèmica
Professional GPA

Pere Costa Vilanova

ST a Girona del Dept. Ensenyament
(Generalitat de Catalunya)
Xarxa de Salut Mental de Girona (IAS)
Director de SER.GI
Fundació Servei Gironí de Pedagogia General

Representant PAS
Representant Gabinet Planificació i Avaluació
(GPA)
Assessor Extern (Representant Departament
Ensenyament)
Assessor Extern (Representant àmbit salut)
Assessor Extern (Representant àmbit
socioeducatiu)

Alba Fraser Cañas Campenys
Paula Tibau Molero
Yenisel Acosta Inchaustegui

Carla Ferrerós Pagès
Carme Trull Oliva
Sònia Páez de laTorre
Maria Pilar Tobias Nevado

Laura Masferrer Boix
Lluís Puigdemont Reverter

Representant estudiants de màster
Representant estudiants titulats de màster

Representant estudiants titulats de màster
Representant estudiants titulats de màster
Representant estudiants titulats de màster

Titulacions impartides al Centre i objecte d’acreditació
Denominació

Codi
RUCT

Crèdits
ECTS

Any
d’implantació

Coordinador/a de
titulació

Màster en Atenció a la Diversitat en una
Educació Inclusiva (MADEI)
Màster en Formació del Professorat d’ESO i
Batxillerat, Formació Professional I
Ensenyament d’Idiomes (MFPSEC)
Màster Interuniversitari en Joventut i Societat
(MIJS)
Màster Interuniversitari en Psicologia General
Sanitària (MIPGS)

4315316

60

2015-2016

Judit Fullana Noell

4310522

60

2009-2010

Sílvia Llach Carles

4315178

60

2015-2016

Pere Soler Masó

4314993

90

2014-2015

Marta Sadurní Brugué

Referència/data de la sol·licitud d’acreditació: La sol·licitud es farà una vegada realitzada la visita
Data d’aprovació (es posarà una vegada coneguda la data):
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1. Presentació del centre
Evidències
Codificació

Descripció

1.1_FEP_Matrícula_Graus
1.2_FEP_Matrícula_Màsters
1.3_FEP_Titulats_Graus
1.4_FEP_Titulats_Màsters
1.5_FEP_PlaDocent_Graus_2016-17
1.5_FEP_PlaDocent_Màsters_2016-17
1.5_FEP_PlaDocent_Graus_2017-18
1.5_FEP_PlaDocent_Màsters_2017-18
1.6_FEP_Professorat_Doctor_Categoria

Evolució de la matrícula en els estudis de grau de la FEP (2009-2017)
Evolució de la matrícula en els estudis de màster de la FEP (2009-2017)
Evolució del nombre de titulats de graus i màster de la FEP (2009-2017)
Evolució del nombre de titulats de graus i màster de la FEP (2009-2017)
Pla Docent Graus FEP 2016-2017
Pla Docent Màsters FEP 2016-2017
Pla Docent Graus FEP 2017-2018
Pla Docent Màsters FEP 2017-2018
Professorat FEP. Categories docents i Doctors 2016-2017

Història del centre amb les dates més rellevants
La Facultat d’Educació i Psicologia (FEP) té els seus orígens el 1844 amb la creació de l’Escola Normal de Mestres de
Girona que ofereix els estudis de magisteri únicament per a nois. No és fins el 1914 que les noies hi tenen accés.
Des de la seva creació ençà ha tingut diferents emplaçaments, diferents plans d’estudis i diferents graus d’autonomia.
L’Escola Normal de Girona es manté completament independent fins al 1972 en què s’integra a la Universitat
Autònoma de Barcelona i passa a anomenar-se Escola Universitària de Mestres.
El desembre de 1991 es crea la Universitat de Girona, en la qual s’integra l’Escola Universitària que passa a ser la
Facultat de Ciències de l’Educació amb els Estudis de Mestre, els estudis de Pedagogia i Psicologia. El 2004 canvia al
nom actual: Facultat d’Educació i Psicologia. A partir d’aquest moment la Facultat aplega els diferents estudis al
voltant dels àmbits científics de l’educació i la psicologia també en la seva aplicació més col·lectiva o social. Els estudis
de Mestre, Educació Social, Pedagogia i Psicologia passen a formar part de l’actual Facultat d’Educació i Psicologia; una
mica més tard, el 1999, s’incorporen els estudis de Psicopedagogia.
Els nostres estudis, al llarg de la història, han conegut diferents emplaçaments: des de l’institut vell (carrer de la
Força), passant pel carrer Anselm Clavé (edifici Atenea, de Rafael Masó i Valentí), i l’edifici d’Emili Grahit des del 1966
fins al 2009. No és fins el gener del 2010, sis anys després de l’aprovació per part de la Facultat i el Consell de Govern
de la UdG, que la Facultat d’Educació i Psicologia es trasllada a la seu actual, a la plaça Sant Domènec núm. 9, en el
remodelat edifici del Seminari menor.

Titulacions que s’imparteixen

A partir del curs 2009-2010, i amb plena adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior, la FEP ofereix les noves
titulacions de grau en Mestre en Educació Infantil, Mestre en Educació Primària, Educació Social i Psicologia. El curs
2010-2011 s’amplia la oferta amb dues noves titulacions: Pedagogia i Treball Social. Finalment, el curs 2013-2014, i en
el marc del Programa de Millora i Innovació en la formació de Mestres (MIF) impulsat conjuntament entre el
Departament d’Ensenyament i el Departament d’Economia i Coneixement, la FEP ofereix com a prova pilot la doble
titulació en Mestre d’Infantil i Primària.
Així doncs, en el curs 2016-2017 la FEP ofereix els graus i màsters següents:
Graus
Mestre en Educació Infantil, Mestre en Educació Primària, Mestre en Educació Infantil i en Educació Primària, Educació
Social, Pedagogia, Psicologia i Treball Social.

5/124

Autoinforme per a l’acreditació
FACULTAT D’EDUCACIÓ I PSICOLOGIA

Màsters
Coordinació UdG: Educació en la Diversitat (MADEI); Formació del Professorat d’ESO, Batxillerat, Formació
Professional i Ensenyament d’Idiomes (MFPSEC); Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans (MTRLRH);
Interuniversitari en Psicologia General Sanitària (MIPGS) i Interuniversitari en Joventut i Societat (MIJS).
Participació UdG: Interuniversitari en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania; Interuniversitari en Gestió Cultural;
Interuniversitari en Intervenció Psicosocial (MIPS); Interuniversitari en Psicologia de l’Educació (MIPE);
Interuniversitari en Polítiques Socials i Acció Comunitària.
Cal especificar que, de forma transitòria, en el curs 2017-2018, el Màster Interuniversitari en Joventut i Societat (MIJS)
no es programa. Es pren aquest acord per dues raons estratègiques: En primer lloc, perquè en el curs 2016-2017
s’assoleixen les tres edicions consecutives en les que no s’arriba als 20 estudiants nous d’entrada. D’altra banda,
perquè en el curs 2017-2018 s’ha de fer l’acreditació de la titulació i es vol aprofitar la feina per definir algunes accions
de millora en l’actual oferta formativa. S’acorda, doncs, amb el govern de la universitat coordinadora (UdG)
desprogramar un any la titulació i treballar en la seva acreditació i el pla de millora. Entre altres projectes, es vol
dissenyar i aplicar un pla de comunicació, fer un estudi dels titulats durant les nou edicions del màster i revisar les
diferents assignatures i els sistemes d’avaluació. Hi ha el convenciment que el màster (únic a l’Estat Espanyol) és
estratègic i té públic potencial. El fet que estigui promogut per sis universitats públiques és veu com un valor afegit.
L’impacte de la crisi econòmica i financera que s’ha patit en els darrers anys ha impactat de manera determinant en
les polítiques de joventut i el seu efecte s’ha fet notar en el sector ocupacional i indirectament també en els
estudiants d’entrada a aqueta titulació.
Amb l'oferta actual de graus i de màsters, la FEP assumeix sense ambigüitats una gran responsabilitat social en la
formació dels futurs graduats en mestre, en psicologia, pedagogia, educació social i treball social. Si bé els mestres han
estat sempre un eix fonamental en la construcció de la societat, els estudis lligats al treball i l'educació social així com
a la psicologia han adquirit també un relleu molt important en la construcció de l'estat del benestar.
Així mateix, la Facultat, a través del seu Pla Estratègic (2010) i del Programa de Millora i Innovació en la Formació de
Mestres (MIF, 2013), impulsat conjuntament amb els Departaments d'Ensenyament i d'Economia i Coneixement,
aposta decididament per integrar la realitat del món laboral a la formació de mestres, oferint una primera experiència
a la vegada professional i formativa per mitjà del Pràcticum, entès aquest com a eix vertebrador i peça fonamental en
tots els estudis de la Facultat. Aquesta aposta per la formació pràctica qualificada és un dels aspectes més ben
valorats pels estudiants i pels centres d'ensenyament receptors dels nostres titulats.

Dades d’evolució dels estudiants matriculats i titulats de la FEP

Quant a l’evolució del nombre d’estudiants en els diferents estudis oferts per la FEP, ens centrem tot seguit en les
dades de la matrícula en els estudis de grau (diplomatures i llicenciatures corresponents als plans vells i graus actuals),
de la matrícula en els estudis de màster i també dels titulats relacionades amb en els últims 8 cursos acadèmics.
Creiem que amb aquests 8 cursos n’hi ha prou per fer-se una idea de les dimensions de la FEP com a centre docent, el
qual oscil·la en general entre la primera i la segona posició en nombre d’estudiants a la UdG i que en concret aquest
curs 2016-2017 apareix com el primer centre docent de la UdG quant a nombre d’estudiants matriculats tant pel que
fa a graus amb 1.957 estudiants (la segueix l’Escola Politècnica Superior amb 1.822) com a Màsters amb 320
estudiants (la segueix l’Escola Politècnica Superior amb 187).
En primer lloc, cal assenyalar l’augment sostingut del nombre d’estudiants matriculats en els graus de la Facultat
respecte el nombre total dels estudiants de la UdG. Un increment que només queda matisat per un descens molt
lleuger el curs 2015-2016 (es passa d’un 19,86% el curs 2014-2015 a un 19,31% el curs 2015-2016), reprenent-se de
nou la tendència a l’alça el curs 2016-2017 amb un 19,52% (evidència 1.1_FEP_Matrícula_Graus). El canvi de diplomatures
i llicenciatures a graus no ha suposat cap descens, més aviat al contrari, el que s’ha produït és un lleuger augment any
a any del total d’estudiants, i s’ha passat de 1.738 estudiants el curs 2009-2010 a 2.080 estudiants el curs 2014-2015.
És a partir d’aquest curs 2014-2015 que es produeix un lleuger descens, passant de 2.080 estudiants del curs 20146/124

Autoinforme per a l’acreditació
FACULTAT D’EDUCACIÓ I PSICOLOGIA

2015 als 1.991 del curs 2016-2017. Es tracta d’una disminució que s’explica per l’eliminació d’un grup
d’aproximadament 90 estudiants de Mestre en Educació Primària i la seva substitució per un grup de 50 estudiants de
la Doble Titulació en Mestre en Educació Primària i Mestre en Educació Infantil (aquest fet ve determinat pel
Programa de Millora i Innovació en la formació de Mestres impulsat conjuntament entre el Departament
d’Ensenyament i el Departament d’Economia i Coneixement). No obstant això, un cop estabilitzat aquest procés, el
curs 2017-2018 el nombre ja torna clarament a augmentar (de 1.991 estudiants el curs 2016-2017 es passa a 2.056 el
curs 2017-2018), quedant així en evidència la vitalitat actual dels nostres graus.
Pel que fa a la taula de l’evolució dels matriculats en els màsters de la Facultat (evidència 1.2_FEP_Matrícula_Màsters),
cal destacar la peculiaritat del Màster de Formació de Professorat d’ESO i Batxillerat, Formació Professional i
Ensenyament d’Idiomes; es tracta d’un màster professionalitzador, requisit oficial per a l’exercici de la professió
docent a l’etapa de secundària, i que es caracteritza per tenir un nombre elevat d’estudiants, molt oscil·lant en una
primera fase (fins al curs 2014-2015) i amb una clara estabilitat a partir d’aquest curs fins a l’actualitat; aquest fet
depèn en gran part del nombre i tipus d’especialitats que la Generalitat estableix per cada curs acadèmic i per cada
universitat i que en aquests darrers cursos s’ha concretat i mantingut en 3 especialitats. Quant a la resta de màsters,
per un costat es constata que el descens en el nombre de matriculats, sobretot en el curs 2012-2013 generat per la
crisi econòmica i l’increment de preus, s’atura i es fa evident un augment progressiu curs a curs, passant dels 136
estudiants el curs 2013-2014 als 327 estudiants matriculats el 2016-2017 (no el doble però gairebé). Aquest augment
tan significatiu té una raó principal: la programació a partir del curs 2014-2015 del Màster Interuniversitari en
Psicologia General Sanitària. Aquest augment es mostra amb més claredat si ens fixem en el percentatge que
representa el nombre de matriculats a màsters de la FEP en relació amb el nombre total de matriculats a màsters de la
UdG (es passa d’un 23,41% el curs 2013-2014 a un 34,68% el curs 2016-2017).
En relació amb els estudiants titulats de grau de la FEP (evidència 1.3_FEP_Titulats_Graus), cal tenir present que en els
darrers anys l’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) suposa, entre altres aspectes, el pas dels estudis
de diplomatures (durada 3 anys) i llicenciatures (durada 5 anys) als estudis de grau (durada 4 anys). L’efecte d’aquesta
transició provoca la davallada que es constata en els titulats en el curs 2011-2012, moment en el qual no acaba cap
promoció d’estudiants de la diplomatura de mestre i tampoc cap del nou grau de mestre que encara es troba en el
tercer curs. A partir del curs 2013-2014 la recuperació és progressiva i evident, de tal manera que en el curs 20152016 en xifres absolutes ja es torna a superar la xifra de 400 titulats i el percentatge en relació amb el total de titulats
de grau a la UdG se situa de nou per damunt del 22%. La davallada en el curs 2016-2017, tant en el nombre de titulats
de grau de la FEP com en el percentatge de titulats en relació al total de la UdG, queda justificada pel que fet que és el
primer curs en què es titulen en el Grau en Educació Primària aproximadament 90 i no els 140-50 estudiants que ho
feien des del 2013-2014.
Pel que fa al nombre d’estudiants titulats de màster de la FEP (evidència 1.4_FEP_Titulats_Màsters), les dades
reflecteixen una fluctuació clara entre 2009-2010 i 2012-2013, augmentant i disminuint el nombre de titulats entre un
curs i l’altre; aquest fet està directament relacionat amb l’especificitat _ja explicada_ en el procés de matrícula del
Màster de Formació de Professorat d’ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes. Durant els
cursos 2012-2013 i 2013-2014 les xifres es mantenen en un nombre moderat (80 i 78 respectivament), probablement
com a conseqüència de la forta crisi econòmica i l’alça dels preus de matrícula. El curs 2014-2015 mostra un increment
evident en el nombre titulats (dels 78 del curs 2013-2014 es passa als 135 del curs 2014-2015), i durant els cursos
2015-2016 i 2016-2017 es consolida aquest increment situant-se la xifra de titulats a prop dels 200 (197 el curs 20152016 i 191 el curs 2016-1017); les causes d’aquest increment segurament són diverses i interrelacionades: una lleu
recuperació econòmica, l’estabilitat en el nombre de grups i especialitats en el Màster de Formació de Professorat
d’ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes, la programació per primera vegada el curs 20152016 del Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària, etc. Es consolida també en els darrers tres cursos
una xifra significativament alta: els titulats de màster de la FEP representen aproximadament un terç del total de
titulats de la UdG.
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Dades professorat (nombre, categoria docent, qualificació acadèmica)
Respecte al professorat de la FEP, el curs 2016-2017 el total de professorat que han impartit docència en els diferents
graus i màsters programats a la FEP és de 275 (evidència 1.6_FEP_Professorat_Doctor_Categoria), per una programació de
3034,99 crèdits, dels quals 2512,99, un 82,80%, corresponen a la programació de graus i 522, un 17,20%, a la
programació de màsters (evidències 1.5_FEP_PlaDocent_Graus_2016-17 i 1.5_FEP_PlaDocent_Màsters_2016-17). Per al curs
actual 2017-2018, es programen 3034,59 crèdits, dels quals 2534,59, un 83,52%, corresponen a la programació de
graus i 487,6, un 16,48%, a la programació de màsters (evidències 1.5_FEP_PlaDocent_Graus_2017-18 i
1.5_FEP_PlaDocent_Màsters_2017-18).
El percentatge de crèdits impartits per doctors tant en els graus com en els màsters durant el 2016-2017 a la FEP és
del 52,73% (en el cas del graus és del 49,17% i en el cas dels màsters del 66,67%) (evidència
1.6_FEP_Professorat_Doctor_Categoria). Aquesta xifra de professorat doctor ha patit una disminució progressiva des del
curs 2013-2014, al nostre parer com a resultat de l’impacte en el professorat de les dràstiques retallades
pressupostàries a les universitats públiques des de l’any 2011. Els factors que expliquen aquesta davallada poden ser:
a)la taxa reposició 0 en el cas del professorat que es jubila, b)l’orientació professionalitzadora dels graus de la FEP i del
Màster Universitari de Formació de professorat de Secundària, c)les mesures d’estalvi que impliquen que s’hagin
convocat un nombre mínim de places per estabilitzar professorat i que tot el professorat (doctor o no) augmenti les
seves hores de dedicació docent, etc.
Pel que fa la categoria docent del professorat de la FEP que ha impartit docència durant el curs 2016-17 (evidència
1.6_FEP_Professorat_Doctor_Categoria), el grup més nombrós és el d’”altres” amb un 53,06%, que inclou majoritàriament
professorat no permanent en la categoria d’associat (48,58%) però també professorat d’ensenyament secundari (PES)
en comissió de serveis (1,61%), col·laborador (1,75%) i visitant (0,31%); aquesta categoria, que havia anat disminuint
progressivament dels del 2009-2010 fins el 2013-2014, a partir d’aquest curs torna a augmentar encara que de forma
lleugera, probablement fruit de les mesures restrictives en política de contractació del professorat a partir de les
retallades pressupostàries a la universitat. Segueix la categoria de professorat titular (TU) i agregat (PAGR) amb un
33,33% (21,08% i 12,27% respectivament), que ha augmentat molt lleugerament el darrer any fruit de l’increment en
el percentatge de docència impartida per agregats interins. La categoria de professorat lector (PLECT) amb un 6,24%
mostra canvis poc rellevants. I la resta de contractes, la de professorat titular d’escola universitària (TEU) amb un
4,64%, la dels professorat catedràtic (CU) amb un 2,32% i la dels catedràtics d’escola universitària (CEU) amb un
0,41%, mostren xifres molt minoritàries i sobretot clarament en disminució especialment en ser categories afectades
per les jubilacions.

Per a la comprensió d’aquestes dades (qualificació acadèmica i categoria docent) cal tenir en compte, per un costat, el
factor relacionat amb el professorat provinent del sector professional i, per l’altre costat, l’estacament en
l’estabilització del professorat com a resultat de les dràstiques retallades en el pressupost a les universitats públiques
d’aquests darrers cursos. Pel que fa a l’orientació professionalitzadora dels graus i màsters de la FEP, és evident que
aquest fet fa que sigui no només recomanable sinó necessària la participació de professionals externs i en actiu de
l’àmbit socioeducatiu com a professorat associat, la majoria dels quals no són doctors; i, en aquest sentit, considerem
que la incorporació de professorat provinent de l'exercici professional és un valor afegit per tal garantir en
determinades assignatures una interacció de qualitat entre coneixement teòric i professional. En relació amb el fet de
la no estabilització del professorat, i tenint en compte que hi ha professorat acreditat per formar part de la plantilla de
manera estable, ens hi mostrem crítics en la mesura que incideix negativament en la quantitat i la qualitat de les
possibilitats d’implicació del professorat en el desplegament i la millora dels plans d’estudis, així com en la seva
participació en propostes d’innovació docent.

8/124

Autoinforme per a l’acreditació
FACULTAT D’EDUCACIÓ I PSICOLOGIA

2. Procés d’elaboració de l’autoinforme
Evidències
Codificació

2.1_CAL_1
2.1_CAL_2
2.2_CAI_Acta1
2.2_CAI_Acta2
2.2_CAI_Acta3
2.2_CAI_Acta4
2.3_CQ_FEP_Acta
2.4_JUNTAFEP_Acta
2.5_Exposició Pública
2.6_CQ_UdG_Acta
2.7_Enquesta_Satisfacció
2.8_Resultats_Satisfacció

Descripció

Calendari acreditació 2017-2018 (UdG-FEP)
Calendari acreditació FEP 2017 (dates, fases, responsables)
Actes de les reunions del CAI

Acta aprovació informe de la CQ de la Facultat
Acta aprovació informe de la Junta de Facultat
Dades sobre exposició pública
Acta aprovació informe de la CQ de la UdG
Model enquesta de satisfacció del CAI
Dades de satisfacció dels agents

Seguint la planificació d’AQU Catalunya, el mes de juliol de 2017 s’acorda que la Facultat d’Educació i Psicologia (FEP)
entri en el procés d’acreditació de les titulacions que, segons la data de verificació, ja compleixen els requisits per ferho. Les titulacions participants en aquest procés d’acreditació són les que apareixen en la taula 1.
Taula 1. Titulacions participants procés acreditació FEP (2017-18)

Nom titulació
Màster en Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva (MADEI)
Màster en Formació del Professorat d’ESO i Batxillerat, Formació
Professional I Ensenyament d’Idiomes (MFPSEC)

Data verificació ANECA
30/04/2015
29/07/2009

Data anterior acreditació (30/04/2015)

Màster Interuniversitari en Joventut i Societat (MIJS)

01/12/2014

Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària (MIPGS)

07/10/2014

9/124

Autoinforme per a l’acreditació
FACULTAT D’EDUCACIÓ I PSICOLOGIA

Procés elaboració autoinforme
En l’elaboració d’aquest autoinforme s’ha seguit un procés sistemàtic i ordenat. Les diferents fases, la temporalitat i
els agents implicats es descriuen en la taula 2.
Taula 2. Fases-temporalitat-agents implicats procés acreditació FEP (2017-18)

Fase

1a
Reunió professionals del
Gabinet Planificació i
Avaluació (GPA) de la UdG
amb el degà i la
responsable de qualitat de
la Facultat Educació i
Psicologia (FEP)
2a
1a reunió del CAI (Comitè
Avaluació Intern)

3a
1a etapa elaboració
autoinforme

4a
2a reunió del CAI Comitè
Avaluació Intern)

5a
2a etapa elaboració
autoinforme

Descripció

Informació i presentació per part
GPA de les finalitats, les fases de
treball del procés d’acreditació
S’acorda la constitució ad hoc
d’un CAI
Ordre del dia reunió:
• Informació i documentació
sobre procés acreditació
• Constitució CAI
• Planificació tasques i calendari
• Torn obert de paraules
Recollida evidències
Anàlisi-valoració evidències

Ordre del dia reunió:
• Aprovació si escau de l'acta del
28 de gener
• Informació sobre el
desenvolupament 1a i 2a fases
de treball: recollida
d’evidències i redacció de
l’esborrany de l’autoinforme
(1a part)
• Anàlisi i discussió sobre
l’esborrany de la primera part
de l’autoinforme
• Planificació de tasques de les
fases següents i calendari
• Torn obert de paraules
Compleció 1a fase autoinforme
Elaboració del Pla de Millora

Agents implicats

Temporalitat

Indicadors

GPA
FEP (degà i
responsable
qualitat FEP)

11 juliol

Proposta Calendari AQUUdG
evidència 2.1_CAL_1

CAI

27 setembre

Acta reunió

CAI (coordinació)

27 setembre –
16 novembre

Autoinforme

23 novembre

Acta reunió

GPA
Vicedeganat Política
Acadèmica i de
Qualitat (VPAiQ) i
coordinadors de
titulació
CAI

Proposta Calendari FEP
evidència 2.1_CAL_2

evidència 2.2_CAI_Acta1

evidència 2.2_CAI_Acta2

CAI (coordinació)
GPA

24 novembre11 gener

Autoinforme

Vicedeganat
Política Acadèmica
i de Qualitat
(VPAiQ) i
coordinadors
titulació
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6a
3a reunió del CAI (Comitè
Avaluació Intern)

7a
4a reunió del CAI (Comitè
Avaluació Intern)

8a
Aprovació autoinforme a la
Comissió de Qualitat de la
Facultat Educació I
Psicologia (FEP)

9a
Aprovació autoinforme a la
Junta de la FEP

10a
Enviament provisional
autoinforme a l’AQU
11a
Exposició pública

12a
Aprovació autoinforme a la
Comissió de Qualitat UdG

Ordre del dia reunió:
• Aprovació si escau de l'acta de
23 novembre
• Informació sobre la quarta
fase de treball: elaboració
del Pla de Millora (2a part
autoinforme)
• Anàlisi i discussió compartida
esborrany de Pla de Millora.
• Planificació fases següents i
calendari
• Torn obert de paraules
Ordre del dia reunió:
• Aprovació si escau de l'acta del
11 gener
• Aprovació, si escau, a
l’autoinforme
• Torn obert de paraules
Ordre del dia reunió:
• Aprovació si escau de l'acta
sessió anterior
• Aprovació si escau de
l’autoinforme per l’acreditació
de la FEP
• Torn obert de paraules
Ordre del dia reunió:
• Aprovació si escau de l'acta
• sessió anterior
• Aprovació si escau de
l’autoinforme per l’acreditació
de la FEP
• Torn obert de paraules

CAI

Acta reunió
evidència 2.2_CAI_Acta3

CAI

29 gener

Acta reunió

Comissió Qualitat
FEP

29 gener

Acta reunió

Membres Junta FEP

29 gener

Acta reunió

evidència 2.2_CAI_Acta4

evidència
2.3_CQ_FEP_Acta

evidència
2.4_JUNTAFEP_Acta

31 de gener

L’autoinforme se sotmet a
exposició pública a nivell de la
UdG
Sessió núm. 2/18
Ordre del dia:
• Lectura i aprovació, si escau,
de l'acta de la sessió 1/18
• Informe del President de la
comissió
• Aprovació, si escau, de
l’informe d’acreditació dels
màsters de
la Facultat
d’Educació i Psicologia
• Revisió i aprovació, si escau,
del Reglament d’organització i
funcionament de la Comissió
de Qualitat
• Torn obert de paraules.

11 gener

5 febrer –
5 març

Correu secretaria
general
evidència 2.5_Exposició
Pública

Membres Comissió
Qualitat UdG

19 març

Acta reunió
evidència
2.6_CQ_UdG_Acta

13a
Enviament autoinforme
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definitiu a l’AQU

Com es pot observar en la taula 2, després d’una primera reunió entre el degà, la responsable de qualitat de la FEP i el
representant del Gabinet de Planificació i Avaluació (GPA) de la UdG, es constitueix un Comitè d’Avaluació Intern (CAI)
compost per responsables acadèmics, professorat, estudiants, graduats i 3 agents externs (representants dels 3
sectors professionals vinculats a les titulacions de la FEP: educatiu d’àmbit formal, socioeducatiu i de la salut) (vegeu
apartat 0. Dades Identificadores d’aquest autoinforme).
El 27 de setembre de 2017 té lloc la constitució formal del CAI en una primera reunió, i a partir d’aquí el CAI es reuneix
4 vegades per anar coordinant el procés d’elaboració de l’autoinforme (2.2_CAI_Acta1, 2.2_CAI_Acta2, 2.2_CAI_Acta3,
2.2_CAI_Acta4). En aquestes 4 reunions tots els membres del CAI han anat fent les seves contribucions (de revisió,
d’aportacions de dades o materials, de valoració reflexiva, etc.) alhora que han anat analitzant l’adequació i la
pertinença de les diferents evidències.
Un cop redactat i aprovat l’autoinforme per part del CAI, s’ha portat en primer lloc a aprovació per la Comissió de
Qualitat de la Facultat (2.3_CQ_FEP_Acta), i en segon lloc també a la Junta de Facultat (2.4_JUNTAFEP_Acta ) en data 29
de gener.
S’ha fet un primer enviament a l’AQU de l’autoinforme provisional en data 31 de gener, i paral·lelament s’ha obert un
procés d’exposició pública del dia 5 de febrer al 5 de març (2.5_Exposició Pública). Durant aquest termini no s’han
recollit comentaris. Finalment ha estat aprovat per la Comissió de Qualitat de la UdG el dia 19 de març, en la sessió
2/18 (2.6_CQ_UdG_Acta ).
Durant tot el procés els membres del CAI tenen accés a una plataforma informàtica on es van penjant les diferents
evidències i esborranys de documents. D’aquesta manera els membres del CAI poden accedir quan cal a tota la
informació que dóna suport a l’anàlisi valorativa.
No es troben especials dificultats a l’hora de disposar dels indicadors i evidències que serveixen per a la valoració de
les titulacions.

Satisfacció agents participants en el procés acreditació
Per conèixer la satisfacció dels agents s’administra una enquesta als membres del CAI (evidència
2.7_Enquesta_Satisfacció), la qual recull informació sobre: la composició del CAI, la participació i implicació del CAI,

l’organització del procés (reunions, correus informatius...), el calendari i el seu seguiment, la qualitat de les evidències
i l’autoinforme resultant. Amb un 65,5% de respostes (19 de 29), es pot concloure que el nivell de satisfacció general
és molt elevat: es concentren pràcticament totes les respostes en les puntuacions de 4 i 5 (escala d’1 a 5); sobresurt
especialment valorada l’”organització del procés” (el 94,7% de les respostes la puntuen amb un 5, així com també
“L’autoinforme resultant” que ha obtingut la mateixa puntuació) i també “la composició del CAI”(puntuen amb un 5 el
89,5%) i “la qualitat de les evidències amb un 89,5% de 5 i 10,5% de 4; finalment, “el calendari i el seu seguiment
també té majoria de 5 amb un 78,9%. Entre el 4 i el 5 se situa la puntuació atorgada a “la participació i implicació del
CAI” (47,4% han puntuat amb un 4 i 52,6% amb un 5). En el comentaris apareixen mencions positives sobretot pel que
fa a l’organització de tot el procés, al calendari i a la seva estructura; també es fa referència als membres del CAI, dels
quals es posa de manifest la seva implicació i la seva capacitat d’adequar-se perfectament a la composició que ha de
tenir el comitè (evidència 2.8_Resultats_Satisfacció).
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3. Valoració de l’assoliment dels estàndards d’acreditació
Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
Evidències
Codificació

3.1.1_MADEI
3.1.1_MIJS
3.1.1_MIPGS
3.1.1_MFPSEC
3.1.1_MFPSEC_2010
3.1.1_ANECA_MFPSEC_2010
3.1.2_MADEI_ 2015
3.1.2_MIJS_2015
3.1.2_MIPGS_ 2014
3.1.2_MFPSEC_2009
3.1.3_ISC_1_FEP_2015-16
3.1.3_ISC_2_FEP_2015-16
3.1.3_Informe_AQU_MIJS_2015-16
3.1.4_MFPSEC_InfAcred
3.1.4_MFPSEC_CertAcred
3.1.5_MIPGS_Acord_CPOA_PlacesNouAccés
3.1.5_FEP_Reglament
3.1.6_MFPSEC_ Calendari_2016-17
3.1.6_MADEI_Calendari_2016-17
3.1.6_MFPSEC_Informe_Assignatures_BlocGenèric
3.1.6_MFPSEC_Competències_BlocGenèric
3.1.6_MFPSEC_Continguts_BlocGenèric
3.1.6_MFPSEC_Avaluació_BlocGenèric
3.1.6_MIJS_Acta_Consell_Màster
3.1.6_MIJS_Acta_Consell_Coordinació
3.1.6_MIJS_Acta_Consell_Assessor
3.1.6_MIJS_Calendari
3.1.6_MIPGS_Calendari
3.1.6_MIPGS_Acta_Comissió_Paritària1
3.1.6_MIPGS_Acta_Comissió_Paritària2
3.1.6_MIPGS_Acta_Comissió_Paritària3
3.1.6_MIPGS_Exemple_Espai_Debat
3.1.6_MIPGS_Circuit_CoordinacióAdministrativa
3.1.6_MIPGS_Acta_Reunió_Professorat
3.1.6_MIPGS_Comunicació_Coordinadors_Correu_Elect
rònic
3.1.6_MIPGS_Model_Informe_Avaluació_Alumnat_Tut

Descripció

Memòria original verificada MADEI
Memòria original verificada MIJS
Memòria original verificada MIPGS
Memòria original verificada MPFSEC
Memòria modificada verificada MPFSEC
Informe de modificació MFPSEC (ANECA)
Informe de verificació MADEI (AQU)
Informe de verificació MIJS (AQU)
Informe de verificació MIPGS (AQU)
Informe de verificació MFPSEC (ANECA)
Informe de seguiment Graus FEP i MADEI, MIPGS i MTRLRH
(2015-2016)
Informe de seguiment MIJS i MFPSEC (2015-2016)
Informe de Valoració del Seguiment MIJS 2015-2016 (AQU)
Informe acreditació MFPSEC (AQU 2015)
Certificat Acreditació MFPSEC (AQU 2015)
Acord CPOA (15 juliol 2015) en què s’incrementa de 40 a 60
les places de nou accés al MIPGS
Reglament FEP
Calendari MFPSEC 2016-2017
Calendari MADEI 2016-2017
Informe MFPSEC assignatures bloc genèric. Curs 2016-2017
Taula de competències específiques distribuïdes per
assignatures (bloc genèric)
Taula comparativa continguts assignatures (Bloc genèric)
Taula comparativa avaluació assignatures (Bloc genèric)
Exemple Acta Consell Màster MIJS 2016-2017
Exemple Acta Consell Docent de Coordinació MIJS 20162017
Exemple Acta Consell Assessor MIJS 2016-2017
Calendari MIJS 2016-2017
www.udg.edu/psicosanitaria
Exemple 1 -Acta Comissió Paritària MIPGS
Exemple 2 - Acta Comissió Paritària MIPGS
Exemple 3 - Acta Comissió Paritària MIPGS
Exemple espai virtual d’intercanvi i debat
Circuit de coordinació administrativa MIPGS
Exemple Acta reunió de professorat 2016-2017
Exemple de comunicació entre els Coordinadors del Màster
(correus electrònics)
Model informe d’avaluació del Tutor profesional de les
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or_Centre
3.1.7_Normativa_Matrícula_UdG_2017-18
3.1.7_Normativa_Avaluació_Estudiants_UdG
3.1.7_Calendari_UdG_2017-18
3.1.7_NormativaAcadèmica_Màsters
3.1.7_Normativa_Permanència_Màsters
3.1.7_Normativa_PràctiquesAcadèmiquesExternes_Ud
G
3.1.7_Normativa_Marc_TFG_TFM
3.1.7_Normativa_Programes_Mobilitat_UdG
3.1.7_Reglament_Intern_TFG_TFM_FEP

3.1.7_Acord_Exempció_Pràctiques_Externes_FEP
3.1.8_MIPGS_Llistat_ d'estudiants_nou_ingrés_

(2014-2016)

3.1.9_MIPGS_Taula_Reconeixement_de_crèdits
3.1.9_MIPGS_Resolucions_RA_i_expedients_acadè
mics
3.1.9_MIPGS_Informes__Exempció_Pràctiques_Ex
ternes

pràctiques externes.
Normativa de matrícula en estudis de Grau, Màsters
universitaris i programes de Doctorat 2917-2018 (UdG)
Normativa reguladora dels processos d’avaluació i
qualificació dels estudiants (juliol 2013)
Calendari acadèmic i administratiu (graus, màsters,
Doctorat). Curs 2017-2018 (UdG)
Normativa reguladora dels processos d’avaluació i
qualificació dels estudiants (març 2012)
Normativa de permanència en els estudis de MÀSTER
Universitari a la Universitat de Girona (abril de 2012)
Normativa de pràctiques acadèmiques externes de Graus i
Màsters (març, 2015)
Normativa marc reguladora del Treball Final de Grau (TFG) i
del Treball Final de Màster (TFM) (juliol 2012)
Normativa per a la participació dels estudiants en
programes de mobilitat internacional en estudis de grau i
de màster UdG (desembre 2015)
Reglament intern organitzador del Treball Final de Grau
(TFG) i del Treball Final de Màster (TFM) de la FEP (octubre
2012)
Acord sobre l’aplicació de la normativa de pràctiques
acadèmiques externes de graus i màsters pel que fa a
l’exempció de l’estada externa de les pràctiques curriculars
(FEP, abril 2017)
Llistat d’estudiants de nou ingrés entre 2014-2016, indicant
la modalitat (virtual/presencial) i la seva universitat de
procedència.
Taula d’estudiants amb reconeixement acadèmic de crèdits
i exempció de pràctiques externes
Mostra de Resolucions de reconeixement de crèdits i els
expedients acadèmics
Mostra d’Informes d’exempció de pràctiques

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
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
Les titulacions i el marc VSMA: verificació, seguiment, modificacions (si escau) i acreditació
Verificacions i modificacions (si escau)
Les memòries de les titulacions del Màster en Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva (MADEI), del Màster
Interuniversitari en Joventut i Societat (MIJS) i del Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària (MIPGS) van
ser verificades per l’AQU en la data que apareix en la taula 3 i tal com queda confirmat en els corresponents informes
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de verificació amb valoració favorable de l’AQU. Cap d’aquestes 3 titulacions ha sol·licitat modificació durant el temps
en què s’ha impartit. Com a evidències d’aquest aspecte descrit es presenten per a cada màster les memòries originals
verificades (3.1.1_MADEI, 3.1.1_MIJS, 3.1.1_MIPGS) i els informes de verificació de l’AQU (3.1.2_MADEI_ 2015, 3.1.2_MIJS_
2015, 3.1.2_MIPGS_ 2014).

Taula 3. Titulacions participants procés acreditació FEP (2017-18) amb memòries no modificades

Titulació

Memòria original
verificada
núm. evidència

Informe verificació AQU

Data

núm. evidència

Màster en Atenció a la Diversitat en una
Educació Inclusiva (MADEI)
Màster Interuniversitari en Joventut i
Societat (MIJS)
Màster Interuniversitari en Psicologia
General Sanitària (MIPGS)

3.1.1_MADEI

31/03/2015

3.1.2_MADEI_2015

3.1.1_MIJS

15/10/2014

3.1.2_MIJS_2015

3.1.1_MIPGS

17/07/2014

3.1.2_MIPGS_2014

Tal com apareix a la taula 4, la titulació del Màster Universitari en Professorat d’ESO, Batxillerat, FP i Ensenyament
d’Idiomes va ser verificada per l’ANECA el juliol de 2009 i així queda confirmat en l’informe de verificació amb
valoració favorable amb data 06/07/2009 (3.1.2_MFPSEC_2009). Poc després, aquest màster va sol·licitar una
modificació a la memòria que va rebre l’informe favorable per part de l’ANECA l’01/03/2010
(3.1.1_ANECA_MFPSEC_2010). Els canvis sol·licitats feien referència a la introducció de l’especialitat de Formació i
Orientació Professional en l’àmbit de Planificació Professional (Formació Professional) i la reorganització parcial del
mòdul 4 de l’àmbit cientificotecnològic. Com a evidències d’aquest aspecte descrit en aquest Màster es presenta la
memòria original verificada (3.1.1_MFPSEC) i l’informe de verificació de l’ANECA (3.1.2_MFPSEC_2009), la memòria
modificada (3.1.1_MFPSEC_2010) i l’informe favorable de modificació del títol de l’ANECA (3.1.1_ANECA_MFPSEC_2010).
Taula 4. Titulació participants procés acreditació FEP (2017-18) amb memòria modificada

Titulació

Màster
en
Formació
del
Professorat d’ESO i Batxillerat,
Formació
Professional
I
Ensenyament d’Idiomes (MFPSEC

Memòria original
verificada
núm. evidència

3.1.1_MFPSEC

Memòria modificada
2010
3.1.1_MFPSEC_2010

Data
06/07/2009

Informe verificació ANECA
núm. evidència
3.1.2_MFPSEC_2009

Avaluació favorable sol·licitud modificació títol ANECA
3.1.1_ANECA_MFPSEC_2010
01/03/2010

Pel que fa al MADEI, els ajustaments del pressupost universitari dels darrers anys que ha comportat la necessitat
d'ajustar els crèdits de les titulacions. El primer curs en què es va realitzar el màster (2015-16) es van assignar i es van
poder programar els crèdits justos perquè els estudiants poguessin cursar 60 crèdits de màster, la qual cosa va
implicar no poder programar una de les tres assignatures optatives. Això ha tingut com a conseqüència que els
estudiants no han tingut optativitat. Aquesta situació s'ha mantingut en els cursos 2016-17 i 2017-18. Aquest fet fa
que no s'estigui tractant una de les temàtiques del màster relacionada amb les relacions i conducta a l’aula. Per això
es proposarà un objectiu de millora consistent a sol·licitar tots els crèdits necessaris per poder realitzar la programació
completa del pla d’estudis del MADEI [IAI/18/01 - Pla Millora]

Seguiment
El Consell de Màster d’aquestes 4 titulacions ha emès els informes de seguiment del curs 2015-2016 en el marc de
l’Informe de Seguiment de Centre (ISC), que és el que els correspon d’acord amb els criteris i el calendari establert per
l’AQU. Han estat aprovats per la Comissió de Qualitat de la FEP i per la Comissió de Qualitat de la UdG. L’ISC que inclou
l’informe de Seguiment del Màster Interuniversitari en Joventut i Societat (MIJS) i el Màster Universitari de Formació
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del Professorat de Secundària (MFPSEC) i l’ISC que inclou l’informe de seguiment dels sis graus de la Facultat, el
Màster en Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva (MADEI), el Màster Interuniversitari en Psicologia General
Sanitària i el Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans, es poden llegir en l’enllaç
següent:
http://www2.udg.edu/udgqualitat/MarcVSMA/Seguimentdet%C3%ADtols/tabid/16265/language/caES/Default.aspx. També es poden consultar en les evidències 3.1.3_ISC_1_FEP_2015-16 i 3.1.3_ISC_2_FEP_2015-16.
Es disposa de resposta per part de l’AQU a l’informe de seguiment del Màster Interuniversitari en Joventut i Societat
(MIJS)
de
2015-2016.
Es
pot
consultar
a l’evidència 3.1.3_Informe_AQU_MIJS_2015-16 i a
l’enllaç
http://www2.udg.edu/udgqualitat/MarcVSMA/Seguimentdet%C3%ADtols/tabid/16265/language/caES/Default.aspx.
El MIJS va verificar la memòria el 2014 i, per tant, es tracta d’un pla d’estudis relativament nou. L’aplicació que s’ha fet
d’aquest pla en aquest darrer cursos ens fa evident la possibilitat d’ajustar les etiquetes amb les que s’anomenen
alguns dels mòduls i assignatures. L’objectiu és ser més explícits i fer evidents aquests continguts i temàtiques que
poden ser més atractives o reclams a l’hora de comprendre els continguts i temàtiques del màster.
Durant el mesos de setembre-desembre 2017 el Consell de Màster es reuneix en diverses ocasions i sotmet a revisió el
pla d'estudis actual amb la finalitat de detectar millores en la presentació de les assignatures i l'estructura dels
mòduls. No es veu la necessitat de modificar competències, resultats d’aprenentatge ni essencialment continguts. Sí,
però, que es pensa que tal com està configurat el pla d'estudis hi ha alguna petita millora a introduir en la
denominació d’alguns mòduls i de les assignatures [ISC/16/03 - Pla Millora] 3.
La proposta final que aprova el Consell de Màster és la següent:
PLA MIJS 2014
PROPOSTA MIJS 2017

Mòdul I
Fonaments
interdisciplinaris sobre
l’estudi de la joventut
a la societat

Mòdul II
Anàlisi de la realitat
juvenil
Mòdul III
Pràcticum

La joventut en l’era de la
globalització (5 ECTS)
Polítiques i programes de
joventut (5 ECTS)
Estudis i recerca sobre
joventut (5 ECTS)
Joventut,
educació
i
participació (5 ECTS)
Joventut, consums i riscos
(5 ECTS)
Joventut i comunicació (5
ECTS)

La joventut en l’era de la
globalització (5 ECTS)
Polítiques i programes de
joventut (5 ECTS)
30 ECTS

Mòdul I
Estudis
polítiques
joventut

i
de

Joventut i territori (3 ECTS)
Seminari Joventut i Societat
(3 ECTS)
Eines i recursos per a
l’acció amb joves (3 ECTS)
Pràctiques externes (6
ECTS)

Joventut i transicions (5 ECTS)
Joventut, educació, lleure i
participació (5 ECTS)
Joventut, consums, espai
públic i esports (5ECTS)
Joventut i comunicació (5
ECTS)

30 ECTS

Joventut i territori (3 ECTS)
6 ECTS

9 ECTS

Mòdul IV
Complements
formatius en joventut i
societat

Optatives (5 ECTS)

5 ECTS

Mòdul V
TFM

Treball final de màster (10
ECTS)

10 ECTS

Mòdul II
Anàlisi i acció
socioeducativa
amb joves

Eines i recursos per a la
recerca amb joves (3 ECTS)
Eines i recursos per a l’acció
amb joves (3 ECTS)
Pràctiques externes (6 ECTS)

Mòdul III
Complements
formatius en
joventut
i
societat
Mòdul IV
TFM

6 ECTS

9 ECTS

Optatives (5 ECTS)

5 ECTS

Treball final de màster (10
ECTS)

10 ECTS

3

Al llarg d’aquest informe quan apareix un text dins de claudàtors fa referència al codi concret que identifica un des objectius de millora que
formen part del Pla de Millora de la FEP (PMFEP)
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Allò que s’observa en cursiva a la taula anterior són els títols dels mòduls o assignatures que s’han modificat. En tots
els casos es tracta de petites modificacions que pretenen aclarir la denominació per ajustar el títol al contingut a
treballar i facilitar-ne la comprensió.
Els primers canvis, tenen a veure en la denominació dels mòduls I i II. L’objectiu respon a la idea de comunicar de
manera entenedora que el màster tracta tant l’estudi i formació en polítiques de joventut, com els estudis de joventut
i el treball amb joves. És a dir, atendre el que en l’àmbit anglosaxó es coneix com youth studies, youth policies and
youth work. Amb aquesta voluntat s’ha anomenat de nou el mòdul I amb el títol de “Estudis i polítiques de joventut”,
mantenint les competències, el descriptor i els resultats d’aprenentatge.
El mòdul II fusiona els antics mòduls II i III que tenien la dimensió més pràctica i aplicada en el treball amb joves, amb
el nou títol “Anàlisi i acció socioeducativa amb joves”. D’aquesta manera s’uneixen les competències, continguts
resultats d’aprenentatge dels dos mòduls anteriors. Les assignatures continuen essent la suma de les dues que tenien
cada un dels mòduls anteriors.
Pel que fa a les assignatures, es proposen els següents canvis en els títols, sense modificar ni competències ni resultats
d’aprenentatge:
• Estudis i recerca sobre joventut -> Joventut i transicions
La justificació per aquest canvi es troba en la definició de "condició juvenil" de la competència B.3. La condició
juvenil està caracteritzada per les transicions formatives, laborals i familiars dels joves. L’assignatura tractaria
prioritàriament l'anàlisi d'aquestes transicions, de les seves evolucions en les darreres dècades i en funció dels
diferents contextos sociopolítics i culturals, així com aquestes transicions han estat en el centre o en els marges
de les polítiques públiques de joventut.
•

Joventut, educació i participació -> Joventut, educació, lleure i participació
El contingut que es tracta en aquesta assignatura i la procedència de bona part des estudiants d’entitats i
moviments d’educació en el lleure, aconsella ser més explícits en la denominació per tal de fer visible aquest
enfocament. La proposta és incloure només el terme “lleure” en la denominació de l’assignatura.

•

Joventut, consums i riscos -> Joventut, consums, espais públic i esports
En aquest cas, sense modificar les competències ni els resultats d’aprenentatge es proposa introduir una petita
modificació en els continguts de l’assignatura. En concret la proposta és substituir el terme “riscos” per “espai
públic i esports”. El canvi implicaria poder abordar més explícitament dos temes que són reclams clars per molts
professionals de la joventut i que mereixen una atenció específica.

•

Seminari joventut i societat -> Eines i recursos per a la recerca amb joves
En aquest cas la modificació que es proposa és definir molt més la temàtica de l’assignatura i apostar per
focalitzar-la en la recerca. El descriptor actual ja explicita “Estat de la investigació en el disseny, avaluació i
desenvolupament de les polítiques de joventut i innovacions en els estudis de joventut. Noves formes d'intervenció
en treball juvenil i en els enfocaments d'investigació en joventut i polítiques de joventut.” La proposta és acotar
més el descriptor en la recerca i deixar l’aspecte de la intervenció en el treball juvenil per l’altra assignatura
d’eines i recursos que ja tracta específicament aquesta temàtica.

•

Optatives
Les optatives del MIJS s’ofereixen a partir d’assignatures acreditades ja en altres màsters i que poden ser un bon
complement pels estudiants del MIJS. En aquest cas, el caràcter interuniversitari de la titulació i la procedència
dels estudiants aconsellen disposar d’una oferta optativa mínima en cada universitat per tal d’enriquir
l’especialització i permetre la possibilitat de realitzar aquests crèdits en la universitat que es vulgui. És per això
que proposem afegir a l’oferta d’optatives d’aquesta titulació les següents assignatures:
o Metodologia i tècniques de Recerca Social (5 ECTS) - UAB
o Mètodologia Avançada de Recerca (5 ECTS) – UAB
o Polítiques Socials i Àmbits de Benestar (6 ECTS) – UAB
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o
o
o
o
o
o
o
o

Comunitat, Intervenció Socioeducativa i Desigualtats: Tendències de Recerca Actuals (6 ECTS) – UAB
Metodologia d'investigació en inclusió educativa (3 ECTS) – UdG
Transició a l'edat adulta i vida activa com a via per a la inclusió social (3,00) – UdG
Educació emocional (6 ECTS) - UB
Educació en valors (6 ECTS) – UB
Cibercultura i comunicació (5 ECTS) – UPF
Mètodes d’investigació quantitativa i experimental en comunicació (5 ECTS) – UPF
Interseccions contemporànies entre cinema, televisió i còmic (5 ECTS) - UPF

Acreditació
Durant el curs 2014-2015, la Facultat acredita favorablement el Màster de Formació del Professorat d'Educació
Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, tal com queda confirmat en
l’informe emès per la Comissió Específica de Ciències Socials i Jurídiques de l’AQU el 30 d’abril de 2015
(3.1.4_MFPSEC_InfAcred) i pel Certificat d’Acreditació emès per l’AQU el 21 de maig de 2015 i amb validesa de sis anys
(3.1.4_MFPSEC_CertAcred).
Ateses les consideracions exposades, informem que el perfil de competències dels 4 màsters és consistent amb els
requisits de les disciplines corresponents i amb el nivell formatiu del MECES, que el pla d’estudis i l’estructura del
currículum dels 4 màsters són coherents amb el perfil de competències i amb els objectius de la titulació, i que, per
tant, s’assoleixen els subestàndards 1.1. i 1.2. de l’avaluació.

1.3. Els estudiants admesos tenen el perfil d’accés adequat per a la titulació i el seu nombre és
coherent amb el nombre de places ofertes
Per conèixer més en detall el perfil dels estudiants dels 4 màsters de la FEP analitzem 2 indicadors principals: oferta,
demanda i matrícula, procedència. Si la memòria de la titulació ho contempla, també es comenta l’indicador
complements de formació. Presentem els resultats d’aquests indicadors a les taules 5, 6 i 7 i en fem valoració tenint
en compte el que estableix la memòria verificada de cada titulació.

Màster en Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva (MADEI)
Taula 5 MADEI. Oferta, demanda i matrícula
Indicadors
Places ofertes
Estudiants matriculats de nou ingrés

Curs 2015-2016
30
21

Curs 2016-2017
30
32

Taula 6a MADEI. Procedència
Indicadors
Estudiants que provenen de la mateixa universitat
4
Estudiants que provenen d’altres universitats del SUC

Curs 2015-2016
17
2

Curs 2016-2017
17

4

8

Sistema Universitari Català
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Estudiants que provenen d’altres universitats de l’estat
Estudiants que provenen d’universitats estrangeres

2
5

1
1

Taula 6b MADEI. Perfil dels estudiants que van accedir al màster el curs 2016-17
UNIVERSITAT

ESTUDIS FINALITZATS

Nombre estudiants
9

Grau en Mestre Educació Primària (2009

3

Grau en Mestre Educació Infantil (2009

Universitat de Girona
Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat de Barcelona

Grau en Pedagogia (2010)

3

Grau en Treball Social (2010
Ciències Ambientals (1995) i Màster en Formació del
professorat d'Educació secundària

1

MESTRE: ESPECIALITAT D´EDUCACIÓ ESPECIAL
BELLES ARTS. Professora de secundària i està fent la tesi
doctoral
CIÈNCIES DE L´ACTIVITAT FÍSICA I DE L´ESPORT.
Professor de secundària
MESTRE: ESPECIALITAT D´EDUCACIÓ INFANTIL
MESTRE: ESPECIALITAT DE LLENGUA ESTRANGERA
(ANGLÈS)

Universitat de Vic

PSICOLOGIA

1

1
1
1
3
1
1
1

MESTRE: ESPECIALITAT D´AUDICIÓ I LLENGUATGE
Universitat de València

PEDAGOGIA

1

Universidad del Azuay (Equador)
Univerisdad de las Fuerzas Armadas
ESPE (Equador)
Universidad Central del Ecuador
(Equador)

Educación Inicial, Estimulación e Intervención Preco

1

Licenciada en Ciencias de la Educación Mención Infanti
LICENCIATURA en Ciencias de la Educación.
Especialización Diseño y Dibujo

1

1

Taula 7 MADEI. Complements formatius (si n’hi ha)

Indicador
Alumnes titulats que han realitzat complements formatius
Mitjana de crèdits en complements formatius dels que n’han realitzat

Curs 2015-2016
0
0

Curs 2016-17
0
0

El màster ofereix 30 places a temps complet. El curs 2016-2017, segona edició de la titulació, augmenta
significativament la demanda i es van matricular 32 estudiants dels quals, un d’ells fou a temps parcial, i un altre, tot i
haver-se matriculat, no es va incorporar als estudis. Caldrà observar quina és l’evolució de la demanda en els pròxims
cursos per poder valorar l’adequació de l’oferta de places a la demanda existent. Les dades actuals semblen indicar
que és bastant ajustada l’oferta de 30 places a temps complet.
La majoria de les places del màster es van ocupar, tant el curs 2015-2016 com el 2016-2017 per estudiants que
provenien de la mateixa universitat. El curs 2016-17 es produeix un augment significatiu d’estudiants procedents
d’altres universitats del SUC, i d’estudiants procedents d’universitats estrangeres, concretament d’Equador, país amb
el que la UdG tenia establerts convenis de col·laboració a nivell d’estudis de màster i doctorat per un període de
durada de 2 anys. Les dades de què es disposa indiquen que el màster constitueix una sortida formativa que interessa
a estudiants procedents de la mateixa universitat, que han cursat graus d’Educació Infantil i Educació Primària
sobretot, i també alguns procedents dels graus de Pedagogia, Treball Social, Psicologia i Educació Social. Les dades
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indiquen que el màster també interessa a estudiants procedents d’altres universitats, tendència que caldrà verificar en
els pròxims cursos; fet que vindrà també condicionat lògicament per les polítiques de relacions internacionals i de
difusió que desenvolupi la UdG en els pròxims anys. Un últim aspecte a destacar és que la gran majoria dels estudiants
són recents titulats de grau o d’un màster previ i espera que la titulació de màster l’ajudi de cares a la seva inserció
laboral.
En les dues edicions del màster no hi ha hagut cap estudiant que hagi hagut de fer complements de formació. La
majoria provenen de les titulacions previstes en el màster i tots compleixen els requisits establerts. Hi ha tres
estudiants que provenien d’altres titulacions però tenien la titulació per exercir de professor o professora de
secundària.

Màster Universitari en Professorat d’ESO, Batxillerat, FP i Ensenyament d’Idiomes
Taula 5 MFPSEC. Oferta, demanda i matrícula

Indicadors
Places ofertes
Estudiants matriculats de nou ingrés

Curs 2013-2014
160
46

Curs 2014-2015 Curs 2015-2016
80
120
94
110

Curs 2016-2017
120
119

Taula 6 MFPSEC. Procedència

Indicadors
Estudiants que provenen de la mateixa universitat
Estudiants que provenen d’altres universitats del SUC
Estudiants que provenen d’altres universitats de l’estat
Estudiants que provenen d’universitats estrangeres

Curs 2014-2015
8,16 %
90,82%
_
_

Curs 2015-2016
7,14%
91,96%
_
0,89%

Curs 2016-2017
45,38%
48,74%
5,89%
_

L'escenari del curs 2016-2017 és semblant al de curs 2015-2016, en el qual es va produir un increment de les places
ofertes respecte al curs anterior perquè es va programar de nou un grup de l'especialitat de Llengua/Literatura,
segons directrius del document de la Direcció General d'Universitats "Planificació i distribució d’especialitats del
màster universitari de formació del professorat d’educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i
ensenyament d’idiomes, en el marc del sistema universitari de Catalunya, per al període acadèmic 2015- 2020", de 14
d'abril de 2015. Segons aquest document, es preveu la programació d'aquest grup d'especialitat durant el quinquenni
2015-2020. Aquest factor representa una millora en la tasca de programació del màster a la UdG, perquè implica una
previsió que augmenta l'estabilitat i elimina la situació d'incertesa que s'havia produït durant les primeres edicions del
màster, quan fins a finals de la preinscripció no se sabia si es podria programar un grup d'especialitat. L'oferta per al
curs 2016-2017, doncs, era de 40 places per a cadascuna de les especialitats. El nombre d'estudiants matriculats va ser
força ajustat a l'oferta. Es van matricular 119 estudiants de nou ingrés, 41 de l'especialitat de Geografia i Història, 34
de Ciències i 44 de Llengua i Literatura. Com es pot observar, hi havia dos grups que van superar l'oferta, en el cas de
Geografia i Història, i especialment en el cas de Llengua i Literatura, en el qual es va omplir el 10% addicional. Per la
naturalesa professionalitzadora d'aquest màster, es considera que seria millor no excedir mai el nombre de 40
estudiants per grup.
Des de l’Oficina d’Accés a la Universitat es van fer quatre assignacions d’estudiants preinscrits, l'última a 21 d’octubre,
amb el curs avançat. En aquesta data encara es van assignar a la UdG 5 estudiants de Geografia-Història i 1 de Llengua
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i Literatura. Aquesta situació és recurrent en el màster per l'assignació centralitzada, però dificulta l'inici de curs i la
confecció de grups-classe per a les assignatures del bloc comú i la confecció de grups de treball en les assignatures
d'especialitat.
Com es pot observar a la taula 6, hi ha un canvi notable en la procedència dels alumnes respecte a cursos anteriors.
Abans, la majoria dels estudiants del màster de la UdG no provenien de la mateixa universitat. En canvi, durant el curs
2016-2017, aproximadament la meitat dels estudiants (48,74%) provenen d’universitats del sistema català, un 45,38%
de la UdG, i un no menyspreable 5,89% d'altres universitats de l'estat, un fet que no s'havia donat mai anteriorment.
Totes aquestes dades s'han d'explicar pel procediment d'adjudicació, que està centralitzat per l'Oficina d'Accés a la
Universitat, i per tant els estudiants que provenen de Girona poden ser assignats a altres universitats, de la mateixa
manera que molts dels estudiants que acaben cursant el màster a la UdG han realitzat altres estudis en universitats
diferents de la UdG. El canvi de tendència en el darrer curs, però, pot ser que hagi reduït en part la incomoditat de
molts estudiants de cursos anteriors, quan eren assignats a Girona en segona o tercera opció, quan la seva primera
opció era una universitat de Barcelona, per temes de proximitat geogràfica.
Encara que aquesta dada de 2016-2017 pugui haver millorat respecte a la facilitat d'accés físic a la universitat per part
d'estudiants que són més propers en el territori, és cert que a l'inici del curs es dona una situació general de
desconcert en aquells estudiants que són de zones properes a Barcelona i no han pogut accedir al màster a la UB o bé
a la UAB, perquè experimenten un canvi de vida notable. Després, un cop s'han estabilitzat a Girona, la seva
incomoditat disminueix i tendeixen a valorar molt l'oportunitat de fer el màster a la UdG.
El perfil d’ingrés ve determinat per l’exigència de titulació del futur professorat de secundària que fixa el Departament
d’Ensenyament i ve controlat per l’Oficina d’Accés a la Universitat, per la qual cosa el perfil d’ingrés és adequat en tots
els casos. Com que en aquests moment hi ha unes comissions específiques que vetllen per la idoneïtat d'aquesta via
d'entrada, probablement durant els propers cursos es proposaran canvis que afectaran aquesta dada de manera
general en totes les universitats que imparteixen aquest màster.

Màster Interuniversitari en Joventut i Societat (MIJS)
Taula 5 MIJS. Oferta, demanda i matrícula

Indicadors
Places ofertes
Estudiants de nou ingrés

Curs 2014-2015
30
15

Curs 2015-2016
30
10

Curs 2016-2017
30
11

Curs 2014-2015
4
11
-

Curs 2015-2016
1
7
1
1

Curs 2016-2017
4
3
2
2

Taula 6 MIJS. Procedència

Indicadors
Estudiants que provenen de la mateixa universitat
Estudiants que provenen d’altres universitats del SUC
Estudiants que provenen d’altres universitats de l’estat
Estudiants que provenen d’universitats estrangeres

En el MIJS els estudiants de nou ingrés en els tres cursos no arriben a cobrir les 30 places ofertes. Especialment en els
dos darrers cursos en els que el grup s’ha configurat amb 10 i 11 estudiants (a banda de dos estudiants més de
mobilitat internacional). Això fa que no s’hagi arribat a una xifra d’entrada de nous estudiants propera als 20 i per
aquesta raó s’ha acordat desprogramar aquest màster en una edició (curs 2017-2018) amb l’objectiu de fer un nou pla
de comunicació, un estudi de la trajectòria i inserció de les nou promocions realitzades i poder disposar de dades per
ajustar algun aspecte que pugui millorar-ne l’eficàcia i l’atractiu.
Malgrat les dades de nou accés, el perfil dels estudiants és l’adequat. Predominen els estudiants amb una trajectòria
professional en l’àmbit del treball educatiu i social amb els joves. La mitjana d’edat s’acosta als 30 anys. Els estudis
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anteriors són majoritàriament en educació social, sociologia i ciències polítiques. Es tracta d’estudiants vinculats
estretament al sector del treball amb joves ja sigui a través d’experiències laborals prèvies o a través del contacte amb
el món juvenil a través de moviments i associacions del tercer sector.
En les tres darreres edicions els estudiants provenen de les sis universitats implicades. És clar que la majoria d’ells
venen de les més grans UAB i UB, a banda de la UdG que al ser la coordinadora sempre ha tingut un pes proporcional
més significatiu del que pertocaria per volum d’estudiants. Tret del curs 2014-2015, sempre hi ha hagut presència
d’estudiants de la resta de l’estat i d’altres universitats estrangeres, majoritàriament de llatinoamèrica. Aquesta
tendència s’ha mantingut al llarg de les nou edicions del MIJS.

Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària (MIPGS)
Taula 5 MIPGS. Oferta, demanda i matrícula

Indicadors
Places ofertes
Estudiants de nou ingrés

Curs 2014-2015

Curs 2015-2016

Curs 2016-2017

Curs 2017-2018

40
43

40
43

60
59

60
60

Curs 2014-2015

Curs 2015-2016

Curs 2016-2017

Curs 2017-2018

9

7

6

6

9

15

27

31

20

17

22

18

3

2

3

3

0

0

1

2

Curs 2014-2015

Curs 2015-2016

Curs 2016-2017

Curs 2017-2018

0

0

0

0

0

0

0

0

Taula 6 MIPGS. Procedència

Indicadors
Estudiants que provenen de la mateixa universitat
UdG
Estudiants que provenen de la universitat
col·laboradora UOC
Estudiants que provenen d’altres universitats de
Catalunya
Estudiants que provenen d’altres universitats de
l’Estat espanyol
Estudiants que provenen d’universitats
estrangeres

Taula 7 MIPGS. Complements formatius (si n’hi ha) No n’hi ha

Indicador
Alumnes titulats que han realitzat complements
formatius
Mitjana de crèdits en complements formatius dels
que n’han realitzat

El Màster Interuniversitari UdG-UOC en Psicologia General Sanitària va obrir-se amb un total de 40 places. Sens dubte
la voluntat de totes dues universitats hauria estat poder oferir un nombre de places que donessin sortida a un major
nombre d'alumnes interessats en cursar el Màster en Psicologia Sanitària, donada la seva obligatorietat per exercir la
professió.
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La decisió d'oferir 40 places es va prendre després d'analitzar conjuntament els requeriments i condicions que havien
d'acomplir els centres de pràctiques, recollits a la Orden Ministerial ECD/1070/2013 que regula el Màster. Aquests
requisits eren força diferents dels que es demanen per establir convenis de pràctiques al Grau en Psicologia i, per tant,
es va haver de fer una primera anàlisi de quins eren els Centres que acomplien els requisits que la normativa ens
marcava. D'aquesta anàlisi es va concloure que la UdG podia oferir vint places de pràctiques al servei públic de salut
(concretament a l'Institut d'Assistència Sanitària) mentre que la UOC va poder oferir 20 places d'entre les que
disposava com a oferta als estudiants del Grau en Psicologia i que corresponien a centres que acomplien els requisits
de la esmentada ordre ministerial.
De manera continua s'ha mantingut un esforç sostingut per part de totes dues universitats per oferir als alumnes
places de pràctiques externes que acompleixin els requisits i fruit d'aquest treball continu, de vegades arribant a la
cerca de places per estudiants en particular, es va poder ampliar el nombre de places a les 60 actuals que s'ofereix a la
nostra titulació. Sabem que no és suficient si tenim en compte el nombre de persones que realitzen la preinscripció
que foren 170 el curs 2014-2015; 174 el curs 2015-2016; 231 el curs 2016-2017 i 302 el curs 2017-2018. En
l’evidència 3.1.5_MIPGS_Acord_CPOA_PlacesNouAccés es pot veure l’acord de l’actualització de les places de nou accés
(de 40 a 60) per al curs 2015-2016 per part de la Comissió de Programació i Ordenació Acadèmica de 15 de juliol de
2015 [ISC/17/04 - Pla Millora].
Els estudiants de nou ingrés ocupen totes les places i queden llistes d’espera amb nombrosos estudiants que també
tenien els requisits per entrar al Màster. Només el curs 2016-2017 de les 60 places ofertes, al final se’n van matricular
59. Això va passar perquè un dels estudiants que havia entrat va demanar retracció de la matrícula per causes
personals i se li va concedir sense que, pel fet que ja havia començat el curs, es concedís aquesta plaça a ningú més.
La majoria dels estudiants que opten pel Màster UdG-UOC provenen de la UOC i d’altres universitats de Catalunya
amb una certa ràtio constant d’alumnes de les pròpies universitats que, en el cas de la UOC, ha anat en augment. El
fet que hi hagi més alumnes d’altres universitats que de la pròpia pot tenir a veure amb que s’ofereix la possibilitat de
realitzar el Màster de manera virtual i això facilita que els mateixos alumnes de la UOC vulguin continuar amb una
modalitat que ja coneixen i que alumnes de fora de Girona vegin una bona possibilitat de realitzar el Màster sense
haver-se de desplaçar a les aules presencials de la Universitat de Girona. S’adjunta evidencia 3.1.8_MIPGS_Llistat

d'estudiants nou ingrés (2014-2016), especificant la modalitat (virtual/presencial) i la seva Universitat de
procedència
El sistema previst per a la transferència i reconeixement de crèdits s’ha basat en el Real Decret 1393/2007, de 29
d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensentaments universitaris oficials modificat pel Real Decret 861/2010,
de 2 de juliol, que preveu el reconeixment d’experiencia professional per crèdits del Màster, entre altres punts.
Respecte al reconeixement de crèdits s’adjunten les evidencies: 3.1.9_MIPGS_Taula_Reconeixement_de_crèdits,
3.1.9_MIPGS_Resolucions_RA_i_expedients_acadèmics i 3.1.9_MIPGS_Informes__Exempció_Pràctiques_Externes.

Ateses les valoracions realitzades pel que fa al perfil d’accés dels estudiants i el nombre d’estudiants matriculats en
relació amb els places ofertes, manifestem que en el cas dels de 4 màsters tots els estudiants matriculats presenten
un perfil d’accés que s’adiu amb l’establert per la titulació i el seu nombre és coherent amb les places ofertes.
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1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació adequats
(a la taula 8 queda resumida la informació d’aquest subapartat 1.4.)
Quant a la coordinació docent, per al conjunt de la FEP es destaca:
• L’acció de coordinació i cohesió exercida pel Vicedeganat de Política Acadèmica i de Qualitat i pel Vicedeganat de
Pràcticum. Amb la finalitat d’assegurar línies d’actuació compartides i comunes, el curs 2014-2015 el Degà de la
FEP incorpora a l’equip de govern aquests dos encàrrecs de gestió. El vicedeganat de Política Acadèmica i de
Qualitat treballa per a garantir la coordinació i la qualitat dels diferents estudis del centre i el vicedeganat de
Pràcticum vetlla per la coordinació acadèmica i organitzativa dels diferents models de pràctiques, s’encarrega de la
relació institucional amb els centres de pràctiques i treballa col·laborativament amb els coordinadors de les
titulacions i els de Pràcticum. A més, l’equip de Deganat de la FEP al complet (degà, administradora de centre,
vicedegans, secretària acadèmica i coordinadors dels estudis de grau) es reuneix sistemàticament cada quinze dies;
els coordinadors de màster també formen part de l’equip de deganat i són convocats a les reunions quan es
tracten temes relacionats amb Pla Docent, el Pràcticum i TFM, etc. Igualment, cada quinze dies es reuneix el que
anomenem “miniequip”, amb el degà, l’administradora, vicedegans i secretària acadèmica; l’objectiu d’aquest grup
de treball és, quan cal, fer una primera anàlisi i valoració de determinats temes i accions, avançar si escau la presa
de decisions, planificar i organitzar en la forma i en el contingut els temes a discutir a la reunió de l’Equip de
Deganat, etc.
• El coordinador de cada titulació (estudi de grau i màster), el qual, d’acord amb el reglament de la FEP (evidència
3.1.5_FEP_Reglament), forma part de l’Equip de Deganat, convoca i presideix el Consell d’Estudi, vetlla per la
correcta organització i qualitat de la docència, convoca tot el personal acadèmic que imparteix docència a l’estudi,
pot proposar la creació de comissions que afavoreixin la participació, el debat i la crítica dels estudiants i del
personal acadèmic, etc.
• Els Consells d’Estudis de grau o de màster, que són els òrgans col·legiats de la Facultat competents en l’estudi i
discussió de tot el que afecta la docència de la corresponent titulació. D’acord amb el reglament de la FEP, aquest
òrgan presidit pel coordinador de l’estudi, exerceix com a funció principal vetllar per la qualitat de la docència i pel
compliment de la normativa que en matèria d’avaluacions estableixi la Universitat de Girona. En la dinàmica
habitual de la FEP, cada Consell d’Estudis de titulació es reuneix entre 2 i 3 cops per curs, essent fixes les reunions
en les quals s’aprova el pla docent, el calendari, l’horari de classe i el calendari d’exàmens del curs següent. En
aquest sentit, en el Pla de Millora de la FEP queda informat l’avenç significatiu en relació amb l’increment
participativa dels estudiants en aquest òrgans col·legiats, així com la millora en la coordinació entre els
representants dels estudiants al Consell d’Estudis i els delegats de curs [IAI/15/04, IAI/15/05 - Pla Millora].
Altres accions de coordinació pròpies de cada titulació i comunes a tots els estudis de la FEP: a)reunions de tot
professorat del Grau o Màster com a mínim al principi i al final curs; b)reunions de professorat d'un determinat grup
d'assignatures que es considera que requereixen una coordinació més estreta entre elles; c)reunions del coordinador
del Grau o Màster amb els delegats de curs o amb el grup sencer per a la valoració del funcionament de l’estudi, per
debatre qüestions diverses i per plantejar propostes de millora, se’n fan com a mínim una en començar el curs i una al
final, però també en d’altres moments d’acord amb les necessitats i peculiaritats de cada estudi; i d)reunions de
coordinació amb el professorat de Pràcticum i/o TFG/TFM. En aquest sentit, en el Pla de Millora de la FEP queda en
evidència l’avenç significatiu en la participació de professorat en algunes de les reunions, especialment en aquelles de
caràcter més general i sobretot en les reunions de coordinació amb la intenció d’evitar solapaments de contingut i
millorar els sistemes d’avaluació continuada [IAI/15/06, IAI/15/07, IAI/15/08 - Pla de Millora].
Des del punt de vista de cada titulació en particular, s’especifiquen tot seguit els mecanismes de coordinació de
l’activitat docent, així com la planificació horària de l’estudi i dels seus mòduls o assignatures.
En el Màster en Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva (MADEI) és el Consell de Màster que compleix les
funcions habituals per les titulacions de la FEP. Es reuneix un mínim de 2 vegades per curs i du a terme les funcions
que té establertes aquest òrgan col·legiat.
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El curs 2015-2016 es van realitzar tres reunions del Consell de màster:
• 14 de desembre de 2015: Es constitueix el Consell d’estudis de màster i s’aproven les Guies de pràctiques
supervisades i TFM.
• 12 de maig de 2016: S’aprova el pla docent pel curs 2016-2017
• 12 de juliol de 2016: S’aprova el calendari i horaris del màster pel curs 2016-2017. Es dona el vistiplau a la
programació de les assignatures i al document Sistema d’Avaluació de la Qualitat del màster, es revisa el
document Guia de les pràctiques supervisades. Sobre el TFM es comenta la necessitat de fer alguns canvis en
el plantejament general del TFM, sobretot pel que fa a les presentacions orals i la seva avaluació.
El curs 2016-2017 es fan dues reunions del Consell de màster:
• 21 de novembre de 2016: Es dona el vistiplau a la Guia del TFM pels estudiants, s’aprova la proposta de
tutorització de pràctiques del màster, es revisa l’informe d’avaluació del curs 2015-2016 del màster.
• 19 d’abril de 2017: Aprovació del Pla docent pel curs 2017-2018
A més del consell de màster es realitzen reunions periòdiques amb el conjunt de professorat del màster, una bona
part del qual també forma part del consell d’estudis.
El curs 2015-2016 es van realitzar 2 reunions del professorat del màster:
• 19 d’octubre de 2015: Es proporcionen informacions generals del curs. Es tracta el tema de les pràctiques
externes supervisades (revisió de la guia, dates d’inici i finalització, places de pràctiques, tutories individuals i
grupals, sistema d’avaluació i qualificació), i el Treball de final de màster (revisió de la guia, propostes de
treball per part del professorat i estudiants, sistema d’avaluació del TFM)
• 6 de maig de 2016: Valoració del funcionament de les pràctiques. Es recorda el funcionament dels sistema
d’avaluació del TFM, dates de lliurament i tancament d’actes. Es parla també de la difusió del màster per al
curs 2016-2017.
El curs 2016-2017 es van fer dues reunions de professorat:
• 29 de setembre de 2016: S’informa sobre la matrícula dels estudiants nous i el seu perfil, es revisa la guia de
pràctiques i la de TFM. Es proposa introduir alguns canvis relacionats amb l’organització de l’exposició oral
dels TFM.
• 18 de maig de 2017: Reunió de tutors del TFM per tal de coordinar la presentació oral, i el sistema
d’avaluació
També es fan reunions de coordinació dins de cada assignatura quan aquesta la fan dos o més professors.
Queda pendent la coordinació del professorat en tema d’avaluació, en concret l’elaboració d’un document que reculli
les activitats d’avaluació i d’un calendari de lliurament de les assignacions de les diferents assignatures [IAI/17/02Acció2 - Pla Millora].
Tot i això, es valora que, si es manté el nombre de matrícula dels dos darrers cursos, seria necessari incrementar la
coordinació en la valoració de l'oferta de llocs de pràctiques i l'assignació dels estudiants, que fins ara es fa des de la
coordinació d'estudis, amb l'objectiu d'identificar i seleccionar possibles llocs de pràctiques adequats pel màster. Pel
que fa al TFM, una major coordinació entre el professorat pel que fa a la valoració de les propostes de temes i
l'assignació de tutors seria desitjable. De cares als pròxims anys està previst crear una comissió de pràctiques,
encarregada de revisar l’oferta de pràctiques i l’assignació de llocs de pràctiques als estudiants [IAI/18/02- Acció1 - Pla
Millora], i una comissió de TFM, encarregada de revisar l’assignació de temes i tutors de TFM als estudiants i preparar
les sessions de presentació del TFM que es fan en el marc d’unes Jornades de debat i intercanvi sobre atenció a la
diversitat i educació inclusiva [IAI/18/02- Acció2 - Pla Millora].
La planificació horària a MADEI: Els cursos 2015-2016 i 2016-2017 s’han fet les classes de dilluns a dijous, de les
16:30h a les 21h. El curs 2016-2017 es va iniciar el 3 d’octubre, amb una sessió d’inauguració. La majoria dels dies es
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dedica a una sola assignatura. En alguns casos es fan dues assignatures en una mateixa tarda. En aquest cas, l’horari
per la primera assignatura és de 16:30h a 18:30h la primera assignatura, i de 19h a 21h, la segona. En el calendari
inicial també hi figuren les sessions de presentació de les pràctiques, presentació del TFM, i tutories grupals de
pràctiques, així com totes aquelles activitats al marge de les classes previstes pel curs. La docència presencial finalitza
a finals d’abril. A més de la docència de les assignatures el màster té 6 crèdits de pràctiques externes supervisades i 6
de treball de fi de màster. Les pràctiques externes es realitzen a partir de mitjans de gener, durant 2-3 dies a la
setmana al matí, fins a cobrir les 100 hores d’estada en el centre, servei o grup de recerca. L’estudiant, el tutor de la
universitat i el tutor del centre de pràctiques acorden el pla de pràctiques amb el calendari i horari. El TFM, per la seva
banda, inclou dues sessions amb la coordinadora del màster: una al novembre on es presenta el TFM i una al maig per
fer-ne el seguiment i orientar els aspectes generals relacionats amb el lliurament del treball i la seva avaluació. A
l’evidència 3.1.6_MADEI_ Calendari_2016-17 es pot consultar el calendari definitiu del curs 2016-2017.
Cada curs universitari, des del màster Màster Universitari en Professorat d’ESO, Batxillerat, FP i Ensenyament
d’Idiomes (MFPSEC) s'intenta millorar l'estructura de coordinació passant de la idea genèrica d'un sol coordinador a
un equip de coordinació. El curs 2016-2017 va ser fonamental en aquest sentit, perquè efectivament va funcionar un
equip de sis persones a l'hora de coordinar el màster. A part de la coordinació general, el màster disposa d'un
coordinador de pràctiques, un coordinador del bloc comú (per primer cop durant aquest curs), i un coordinador per a
cadascuna de les tres especialitats. Hi ha un contacte constant a través de reunions, correus electrònics i grups de
whatsapp per a cada funció assignada a l'equip. A més, el coordinador general utilitza els vídeos per informar a la resta
de coordinadors, i té una trobada setmana de treball amb el coordinador de pràctiques i TFM. Aquest plantejament
que estructura coherentment els diferents mecanismes de coordinació dona compliment a un objectiu de millora
[ISC/16/02 - Pla Millora].
Durant el curs 2016-2017, la coordinació d'assignatures del bloc comú va assumir la feina de preparar trobades
diverses amb el professorat de les assignatures implicades per revisar competències generals i específiques,
continguts i activitats avaluació A partir de les trobades es van elaborar uns documents de millora que se segueixen
treballant en l'actualitat; i s'han seguit fent trobades (evidències 3.1.6_MFPSEC_Informe_Assignatures_BlocGenèric,
3.1.6_MFPSEC_Competències_BlocGenèric,
3.1.6_MFPSEC_Continguts_BlocGenèric,3.1.6_MFPSEC_Avaluació_BlocGenèric).En
aquest sentit, des de la titulació s’ha avançat molt en l’assoliment d’un objectiu de millora ja establert [IAI/14/10 Acció1 -Pla Millora], i alhora es planteja també un nou objectiu de millora especialment orientat a millorar la
participació del professorat des de tots els àmbits del màster per tal d’evitar encavallaments entre assignatures
[IAI/18/03 - Pla Millora].
A més, també s'han implementat nous recursos per millorar el contacte amb tots el professorat del màster, perquè el
màster s'imparteix en facultats diferents i això dificulta les trobades presencials. Concretament, durant el curs 20162017 es va crear a la xarxa una carpeta de documents compartida per a tot el professorat a la qual s'accedeix a través
d'un enllaç. Aquesta carpeta conté tota la informació relativa al màster, amb una organització amb subcarpetes que
facilita la localització de la informació, i també s'hi emmagatzemen cronològicament els vídeos informatius que es van
enviant durant tot el curs [IAI/14/11 - Pla Millora].
Pel que fa als estudiants del màster, tenen informació d'aquesta estructura, i la utilitzen per fer els seus requeriments
i/o consultes, des dels nivells més concrets fins a la coordinació general.
La planificació horària del MFPSEC: Comença a principis d’octubre i acaba a finals de juny. Les classes presencials
ocupen el període que va des de la segona setmana d'octubre fins a la primera setmana de maig. L'horari lectiu és de
tardes, de dilluns a divendres, de 15:10h a 19:30h. Un cop acabades les sessions presencials, els estudiants i
professors es dediquen a l'elaboració, seguiment i defensa del TFM (evidència 3.1.6_MFPSEC_ Calendari_2016-17).
El Màster Interuniversitari en Joventut i Societat (MIJS) s’imparteix conjuntament entre sis universitats públiques
catalanes. El grup d’estudiants va itinerant per les sis universitats i el professorat implicant en la titulació fa la
docència corresponent. Aquesta modalitat de formació comporta un alt grau de coordinació per tal de garantir que
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l’assistència dels estudiants en cada una de les universitats tingui tant els espais, com els recursos i suports necessaris
per garantir la formació i atenció de qualitat que es pretén.
El MIJS disposa de diferents mecanismes de coordinació docent per garantir l’excel·lència en la coordinació i la
comunicació, gestió i atenció, tant entre el professorat com amb els estudiants i el personal d’administració i servei
implicat en aquesta titulació:
a) Estructures i òrgans de coordinació del personal:
- El Consell de Màster del MIJS: òrgan principal de coordinació on hi ha representat el PAS, professorat i
estudiants. Es reuneix un mínim de dues vegades al curs per tal d’aprovar el pla docent, resoldre els ajuts que
s’atorguen i aprovar la memòria de cada curs i portar a terme la sessió de treball amb el consell assessor.
Vegeu l’exemple d’una de les darreres actes d’aquest consell (3.1.6_MIJS_Acta_Consell_Màster).
- El consell docent de coordinació: Format pel coordinador del màster en cada una de les sis universitats
implicades. Es reuneix unes quatre vegades (aproximadament una vegada per trimestre) per curs. En
aquestes sessions es coordinen les activitats docents com ara: el seminari joventut i societat, el viatge i la
sortida d’estudis de l’assignatura “Joventut i Territori”, es planifica la presentació del treballs finals de grau,
les pràctiques i altres activitats formatives compartides entre les diferents universitats. També és l’espai per
fer el seguiment del treball i progrés dels estudiants. Vegeu l’exemple d’una de les actes de les darreres
reunions d’aquest consell docent (3.1.6_MIJS_Acta_Consell_Coordinació).
- Els equips docents de cada universitat: Cada universitat té la seva estructura interna i el professorat implicat
en el màster també es reuneixen per coordinar el seu treball i atendre coordinadament els estudiants durant
les sessions que s’imparteixen en la seva universitat.
- Consell Assessor del MIJS: Òrgan format pels coordinadors de cada universitat i per un total d’una dotzena
d’institucions i convidats per l’expertesa en aquest sector. Entre ells hi ha: La Secretaria General de Joventut,
l’Agència Catalana de la Joventut, l’Observatori Català de la Joventut, l’Oficina Jove de la Diputació de
Barcelona, Joventut de l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Girona, el Col·legi d’Educadores i
Educadors Socials de Catalunya, el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, el Col·legi de Pedagogs de
Catalunya, l’Institut d’Estudis Catalans – Societat Catalana de Pedagogia i el Consell Nacional de la Joventut
de Catalunya, entre altres. Realitza un mínim d’una reunió anual amb l’objectiu de fer balanç dels resultats i
de l’activitat feta en el curs que s’ha acabat i presentar el programa formatiu del curs que s’inicia. Representa
un espai de contacte amb ocupadors i agents socials vinculats a les polítiques de joventut. La funció d’aquest
òrgan és justament la de coordinar-nos amb el sector professional, l’administració pública i el sector
associatiu implicat en les polítiques de joventut. Vegeu una de les actes de les darreres reunions
(3.1.6_MIJS_Acta_Consell_Assessor).
b) Coordinació docent a través de l’espai virtual: més enllà de les estructures físiques i presencials de coordinació, val
la pena esmentar les estructures virtuals que faciliten i contribueixen d’una manera determinant a la relació i la
comunicació:
la
pàgina
web
del
MIJS,
la
Intranet
amb
el
moodle
i
el
Blog
Juvenopolis: https://juvenopolis.wordpress.com/ (blog del MIJS).
La planificació horària del MIJS es realitza a partir d’una estructura bàsica de docència el divendres tarda de 16h a les
21h i el dissabte al matí de les 9h a les 14h. D’aquesta manera, cada setmana lectiva des del primer divendres
d’octubre i fins el darrer divendres abans de Sant Joan, hi ha establerta aquesta docència setmanal de 10h de classe
presencials. A banda d’aquesta estructura bàsica, s’afegeixen al calendari docent altres activitats formatives que
amplien les hores de treball: les sessions de les assignatures “Seminari Joventut i Societat” que es realitzen a partir de
jornades o seminaris intensius i les sessions de l’assignatura “Joventut i Territori” que es porten a terme a partir de
sortides d’estudis i un viatge d’estudis de 5 dies. Cal afegir també les pràctiques externes que es desenvolupen en
l’horari acordat entre l’estudiant i el centre de pràctiques a partir del mes de gener i fins el maig (150h de pràctiques
en el centre). Falta encara el treball final de màster fonamentalment desenvolupat a partir de tutories individuals i
treball per compte propi.
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A banda d’aquest horari comú, hi ha 5 ECTS optatius a partir de l’oferta d’assignatures que es proposa cada any. En
aquest cas, cada assignatura té el seu horari específic que s’afegeix a l’anterior.
Es pot consultar el calendari bàsic del curs 2016-2017 a l’evidència 3.1.6_MIJS_Calendari.
El Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària (MIPGS) és impartit conjuntament per la Universitat de
Girona (UdG) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) oferint una doble modalitat docent: presencial i virtual sota
un mateix programa.
Aquesta doble modalitat de formació comporta un alt grau de coordinació continuada entre les dues universitats, els
coordinadors del Màster, els equips docents i el personal d’administració d’ambdues institucions. Per tal d’assegurar
la qualitat de la titulació i garantir la coordinació de l’oferta formativa es van crear els següents òrgans de govern i
mecanismes de coordinació del màster interuniversitari:
1. El Coordinador/a General del Màster, que, al mateix temps, és el responsable intern del màster. Aquest coordinador
el designa la universitat coordinadora. El coordinador general: a) és responsable de la gestió diària del màster i de les
relacions institucionals, b) vetlla pel bon funcionament de la comissió paritària i la presideix, c) convoca les reunions
de seguiment de la comissió paritària i d) informa de les decisions preses per la comissió paritària als òrgans de govern
de la seva universitat, especialment les referides a la programació acadèmica.
2. Un Responsable intern del màster per a cadascuna de les universitats designat d’acord amb els mecanismes
establerts per cada universitat. Cada un d’ells: a) coordina el professorat de la seva universitat implicat en la docència
del màster, b) executa, a la seva universitat, els acords presos en el si de la comissió paritària que li pertoquin; d) fa
propostes de millorar de la qualitat del màster i presenta aquestes propostes a la Comissió Paritària; e) analitza els
punts febles i les potencialitats del màster i f) informa als òrgans de govern de la seva universitat de les decisions
preses en la comissió paritària, especialment les referides a la programació acadèmica. Entre les seves funcions
destaca també vetllar per la qualitat i places de pràctiques que cada universitat aporta als estudis. El responsable
intern de la Universitat coordinadora, en aquest punt, assumeix, a més, la planificació anual i organització de les
pràctiques externes, la coordinació dels tutors professionals i acadèmics i la proposta de guies docents i els sistemes
d’avaluació.
Els dos responsables o coordinadors interns es reuneixen presencialment un mínim de tres cops durant el curs però,
més enllà de les trobades formals, mantenen un canal obert i continuat de comunicació fluïda per skype, per correu
electrònic o via telefònica o trobades presencials més enllà de les establertes, sempre que faci falta i es donen ajuda i
suport en el compliment de les seves funcions.
S’adjunta evidencia 3.1.6_MIPGS_Comunicació_Coordinadors_Correu_Electrònic , a títol d’exemple de comunicació
entre els Coordinadors del Màster (correus electrònics).
3. El Consell del Màster, també anomenada Comissió Paritària del Màster està integrada pel mateix nombre de
representants de cada universitat, entre els quals hi ha el coordinador/a general i els coordinadors interns de cada
universitat. Aquesta Comissió representa l’òrgan responsable del desenvolupament del programa. Les seves funcions
són múltiples com es detalla a continuació:
‣ Assumeix el procés de selecció i admissió dels estudiants aspirants al Màster segons els criteris establerts a la
memòria de la titulació.
‣ És dipositària de les reclamacions que s’hagin pogut generar en el procés mencionat en el punt anterior i la
responsable de donar-hi una resposta.
‣ Dona suport i ajuda a configurar les propostes de difusió i publicitat del Màster que pertoquin.
‣

És responsable del funcionament general del programa i de l’assignació de pràctiques, així com d’estimular i
coordinar la mobilitat i d’analitzar els resultats que garanteixen la qualitat del màster.
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‣

Elabora el pla d’usos i infraestructures i serveis compartits que potenciï el rendiment de l’estudiant, d’aularis,
d’espais docents presencials i virtuals, etc.

‣

A través de l’anàlisi dels punts febles i de les potencialitats del màster, planteja propostes de millora o analitza i
reflexiona sobre les propostes presentades pels coordinadors interns i estableix els mecanismes per fer un
seguiment de la implantació de les mateixes.
Estableix la periodicitat de les seves reunions i el sistema de presa de decisions per arribar als acords
corresponents, i crea les subcomissions o comissions específiques que consideri oportunes..
Decideix sobre els aspectes docents que no estiguin regulats per les disposicions legals o per les normatives de les
universitats.
Promou totes les activitats conjuntes que potenciïn el caràcter interuniversitari del màster.

‣
‣
‣

El Consell o Comissió Paritària del Màster es reuneix en el moment clau del procés de selecció i admissió al Màster i un
mínim de tres cops a l’any (3.1.6_MIPGS_Acta_Comissió_Paritària1 i 3.1.6_MIPGS_Acta_Comissió_Paritària2).
4- Espai Virtual de Reunió i Coordinació- La Comissió Paritària es va dotar, a més de les seves reunions presencials o
per skype, d’un espai virtual permanent de coordinació del Consell del Màster i d’intercanvi d’informacions i debats al
campus virtual de la UOC que contribueixen de manera significativa a la fluïdesa i intercanvi de la relació i la
comunicació (3.1.6_MIPGS_Exemple_Espai_Debat).
La majoria de les assignatures són impartides per un professor o professora titular universitari i un professor o
professora associat que prové del camp professional en psicologia clínica o psicosanitària, tant en la modalitat virtual
com en la presencial. S’anomena un professor o professora coordinador de matèria que té la funció de vetllar perquè
les metodologies docents i activitats formatives entre les dues modalitats (presencial i virtual), dins les seves
diferències, responguin a l’objectiu d’oferir un mateix programa d’estudis i s’assoleixin les competències pròpies de
l’assignatura. També es preocupa que els recursos d’aprenentatge que es posen a disposició dels estudiants siguin els
mateixos en les dues modalitat de docència del Màster.
Pel que fa a la gestió administrativa del Màster també està constituïda per el personal de la UdG i de la UOC que es
mantenen en contacte i es reuneixen com a mínim 1 cop a l’any. Hem establert un circuit administratiu com a millora
de la coordinació administrativa del Màster (3.1.6_MIPGS_Circuit_CoordinacióAdministrativa)
Per altra banda, els coordinadors interns de cada Universitat (UdG i UOC) convoquen reunions docents al principi i al
final de cada semestre (3.1.6_MIPGS_Acta_Reunió_Professorat). La coordinadora interna de la UdG de manera
independent, reuneix als docents que han de ser tutors acadèmics de pràctiques al seu inici per tal d’assegurar que les
tutories i el treball formatiu en les competències segueixi directrius unitàries. A més els professors acadèmic i els
Tutors professionals de pràctiques mantenen un contacte regulat per la guia de la memoria de pràctiques mitjançant
correus electrònics, contacte telefònic i la tramesa dels informes d’avaluació de l’alumnat.
S’adjunta evidencia 3.1.6_MIPGS_Model_Informe_Avaluació_Alumnat_Tutor_Centre, corresponent al model informe
d’avaluació del Tutor profesional de les pràctiques externes.
La planificació horària del MIPGS, en la seva modalitat presencial, es realitza en un espai concentrat de docència, el
dijous i divendres, matí i tarda, de 9h a 13 h i de 15h a 19h. El curs 2016-2017 es va provar un horari alternatiu passant
les classes del màster a la tarda, de dilluns a divendres, pensant que això potser facilitaria l’opció presencial a les
persones que treballen i una millor conciliació de les pràctiques amb la docència presencial. Es va comprovar que no
era així i els mateixos estudiants van aconsellar que es tornés als horaris originals tal com ja s’ha fet el curs 2017-2018.
La planificació horària del MIPGS, en la seva modalitat virtual, a través del Campus de la UOC, no està limitada a cap
franja horària i tant el professorat com els estudiants poden realitzar els seus intercanvis docents a qualsevol hora del
dia, lectius o no lectius, incloent dissabte i diumenge.
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Els calendaris i horaris del Màster es poden trobar a la pàgina web: www.udg.edu/psicosanitaria.

Taula 8. Resum mecanismes de coordinació docent de la FEP

Mecanismes coordinació docent FEP
Per al conjunt de la FEP

Màster en Atenció a la
Diversitat en una Educació
Inclusiva (MADEI)

Màster Universitari en
Professorat d’ESO,
Batxillerat, FP i Ensenyament
d’Idiomes (MFPSEC)

Màster Interuniversitari en

L’acció de coordinació i cohesió exercida pel Vicedeganat de Política Acadèmica i de Qualitat i
pel Vicedeganat de Pràcticum
Reunions quinzenals de l’equip de Deganat de la FEP al complet (degà, administradora de
centre, vicedegans, secretària acadèmica i coordinadors dels estudis de grau) i de l’ anomenat
“miniequip” (amb el degà, l’administradora, vicedegans i secretària acadèmica).
El coordinador de cada titulació convoca i presideix el Consell d’Estudi, el personal acadèmic,
etc.
Els Consells d’Estudis de grau o de màster, que són els òrgans col·legiats de la Facultat
competents en l’estudi i discussió de tot el que afecta la docència de la corresponent titulació.
Altres accions de coordinació pròpies de cada titulació i comunes a tots els estudis de la FEP
reunions de tot professorat del Grau o Màster com a mínim al principi i al final curs
reunions de professorat d'un determinat grup d'assignatures
reunions del coordinador del Grau o Màster amb els delegats de curs (com a mínim
una en començar el curs i una al final)
reunions de coordinació amb el professorat de Pràcticum i/o TFG/TFM
Funcions de coordinació específiques exercides pel Consell de Màster:
Òrgan principal de coordinació on hi ha representat el PAS, professorat i estudiants. Es reuneix
un mínim de dues vegades al curs. Exerceix les funcions que té establertes segons el reglament
de la Facultat d’Educació i Psicologia
Altres tipus coordinacions
Reunions de professorat. Se’n fan dues o tres durant el curs, una al començament i
una al final, com a mínim. Dins d’aquestes reunions n’hi ha d’específiques de
professorat tutor de pràctiques i de professorat tutor de TFM
Reunions del professorat que imparteix una mateixa assignatura
Distribució horària
El MADEI es fa des de la primera setmana d’octubre fins a finals de juny. Les classes presencials
es fan d’octubre a abril. Es programen entre dilluns i dijous en horari de 16:30 a 21h. El mes de
maig no hi ha docència presencial d’assignatures. Es dedica a tutories i seguiment del TFM.
Funcions de coordinació específiques exercides pel Consell de Màster:
Consell de Màster: Durant el segon semestre es duu a terme una reunió de Consell de Màster,
a la qual assisteixen un representant de la FEP, l'equip de Coordinació (coordinadora del
màster, coordinador de pràctiques, un coordinador per a de cada especialitat i un coordinador
del bloc comú), un professor representant per a cadascun dels nous departaments implicats i
tres representants d'estudiants (un per a cada especialitat). En aquesta reunió es discuteix i
aprova la proposta de pla docent un cop s'han incorporat propostes que s'han recollit des
d'altres nivells de coordinació i també en les reunions mantingudes amb estudiants.
Equip de coordinació: Durant aquest curs s'ha recuperat la figura del coordinador de
pràctiques, i s'ha creat la figura del coordinador del bloc comú. Per tant, l'equip de coordinació,
que ha estat format per 6 persones, s'ha reunit habitualment durant tot el curs.
Distribució horària
Comença l d’octubre i acaba a finals de juny. Les classes presencials ocupen el període que va
des de la segona setmana d'octubre fins a la primera setmana de maig.
L'horari lectiu és de tardes, de dilluns a divendres, de 15:10h a 19:30h
Funcions de coordinació específiques exercides pel Consell de Màster:
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Joventut i Societat (MIJS)

Màster Interuniversitari en
Psicologia General Sanitària
(MIPGS)

Òrgan principal de coordinació on hi ha representat el PAS, professorat i estudiants. Es reuneix
un mínim de dues vegades al curs.
Altres tipus coordinacions
El consell docent de coordinació: Format pel coordinador del màster en cada una de les sis
universitats implicades. Es reuneix unes quatre vegades (aproximadament una vegada per
trimestre) per curs.
Els equips docents de cada universitat: El professorat implicat en el màster també es
reuneixen per coordinar el seu treball i atendre coordinadament els estudiants durant les
sessions que s’imparteixen en la seva universitat.
Consell Assessor del MIJS: Òrgan format pels coordinadors de cada universitat i per un
total d’una dotzena d’institucions i convidats per l’expertesa en aquest sector. Realitza un
mínim d’una reunió anual per coordinar-se i tenir contacte amb el sector professional,
l’administració pública y el sector associatiu implicat en les polítiques de joventut.
Distribució horària
El MIJS s’imparteix des de la primera setmana d’octubre a finals de juny amb modalitat dels
divendres tarda (16h a 21h) i dissabte matí (9h a 14h), totes les setmanes lectives del curs.
Aquest horari base s’amplia amb algunes assignatures intensives, les pràctiques, el treball final
de màster i les optatives.
Funcions de coordinació específiques exercides pel Consell de Màster:
Òrgan principal de coordinació constituït pel mateix nombre de representants de cada
universitat, entre els quals hi ha el Coordinador/a general i els coordinadors interns de cada
universitat. Es reuneix en el moment clau del procés de selecció i admissió al Màster i un
mínim de tres cops a l’any. Contempla un espai virtual de reunió permanent a través del
campus de la UOC on els membres del Consell intercanvien debats sobre aspectes puntuals o
de possibles problemes que siguin de la seva competència.
Altres tipus coordinacions:
- Reunió de Coordinadors Interns UdG-UOC: La coordinació general del Màster que
també va assumir la funció de coordinació interna de la UdG junt amb el coordinador
intern de la UOC. Es reuneixen un mínim de tres cops, de manera presencial, durant
el curs.
- Equips docents: Els coordinadors interns de cada Universitat es reuneixen amb el
conjunt de professors/es que imparteixen docència al Màster a l’inici i fi de cada
semestre. La coordinació interna de la UdG ho fa, a més, amb l’equip de professorat
que imparteix pràctiques externes.
- Els coordinadors de matèria mantenen reunions amb els seus companys docents
d’assignatura en el moment inicial.
- Els coordinadors interns mantenen trobades regulars amb les seves secretaries
acadèmiques per tot allò que fa referència a la gestió organitzativa del Màster.
- Les secretaries acadèmiques de cada universitat amb els seus caps respectius es
reuneixen un mínim d’un cop a l’any per tal de coordinar el funcionament
administratiu del Màster.
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Distribució horària
El MIPGS s’imparteix en dues modalitats: presencial i virtual. La modalitat presencial es realitza
de manera intensiva els dijous i divendres de les 9 a les 13 hores i de les 15 a les 19 hores (amb
exempció del curs 2016-17 que l’horari fou de dilluns a divendres de 15,30 a 19,30).
S’imparteix el primer any a partir de la primera setmana d’octubre fins a finals de maig pel que
fa a les classes teòriques i fins al 15 de juny pel que fa a l’acabament de les pràctiques externes
I. Durant el segon any es contempla la finalització del Màster que té lloc el primer semestre on
no hi ha classes teòriques presencials i es reserva a les pràctiques externes II i al TFM.
En la seva modalitat virtual el MIPGS s’inicia, el primer curs, al voltant del 15 d’octubre i
finalitza la primera quinzena de juliol. No hi ha franges horàries. L’estudiant i el professorat
poden connectar-se al campus virtual per fer tutories docents, debats o fòrums en les franges
que esculin. Les avaluacions sí que estan sotmeses al lliurament dels treballs respectius per
part dels alumnes en una data concreta i també la supervisió i retorn de notes dels docents
s’estableix en un període concret. Els estudiants que trien la modalitat virtual fan les
pràctiques externes I i II en les mateixes condicions i terminis de docència que els virtuals.
El TFM es realitza amb supervisió docent virtual tant pels alumnes de modalitat presencial com
virtual.

Atesa la informació i les valoracions, la Facultat d’Educació i Psicologia, tant en la dimensió de conjunt com en la
més particular en el cas dels 4 màsters valorats, té definits i aplica adequadament els mecanismes de coordinació
de l’activitat docent, alhora que planifica de forma coordinada i amb coherència i lògica interna la distribució
horària de cada pla d’estudis i de les seves matèries.
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1.5. L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un impacte
positiu sobre els resultats de la titulació
A la Facultat d’Educació Psicologia, s’apliquen en el cas dels seus estudis de grau i màsters les normatives i
procediments que emanen de la pròpia Universitat en matèria d’accés i matrícula dels estudiants, del règim acadèmic,
avaluació, mobilitat i d’altres.
Així mateix la Facultat aplica de manera adequada les diferents normatives del SIGQ de la UdG segons els
procediments del P 11: Mecanismes que regulen i informen sobre les normatives que afecten els estudiants.
Més concretament, pel que fa al processos acadèmics, establerts a la Normativa de Matrícula en estudis de Grau,
Màsters universitaris i programes de Doctorat (evidència 3.1.7_NormativaMatrícula_UdG_2017-18), a la Normativa
reguladora
dels
processos
d’avaluació
i
qualificació
dels
estudiants
(evidència
3.1.7_Normativa_Avaluació_Estudiants_UdG) i al Calendari acadèmic i administratiu per als estudis de Grau, Màster
universitari i Doctorat (evidència 3.1.7_Calendari_UdG_2017-18), s’ha optimitzat la seva gestió, automatitzant i
personalitzant l’aplicació de les normes per a cada estudiant. Cal destacar els procediments de matriculació,
reconeixement i transferència de crèdits, anul·lació de convocatòria d’avaluació, anul·lació de matrícula, expedició
de certificacions acadèmiques personals, expedició del resguard del títol acadèmic i suplement europeu al títol
(SET), i enviament del títol oficial. D’altra banda, s’ha implementat un servei virtual de “Secretaria en Xarxa”
disponible les 24 hores del dia per agilitar totes aquestes peticions de l’alumnat esmentades anteriorment.
En l’aplicació de la Normativa Acadèmica per als Màsters universitaris i la Normativa de Permanència en els estudis
de Màster de la UdG, cal destacar la seva automatització mitjançant l’aplicatiu de gestió de la Universitat (Secretaria
en Xarxa), de manera que les demandes d’accés (preinscripcions) o de mobilitat nacional o internacional, es poden
realitzar totalment de forma virtual, mentre que a l’automatrícula, l’alumne no pot continuar el procés si incompleix
qualsevol norma i, alhora, se l’informa de les esmenes que ha d’incloure en la seva petició (evidències
3.1.7_NormativaAcadèmica_Màsters, 3.1.7_Normativa_Permanència_Màsters)
que fa a la Normativa sobre Pràctiques Externes de Graus i Màsters (evidència
3.1.7_Normativa_PràctiquesAcadèmiquesExternes_UdG), la seva aplicació ha estat perfectament adequada i ha tingut un

Pel

impacte especialment positiu sobre els resultats de la titulació, tal com ho demostren el nombre de Convenis de
col·laboració de pràctiques externes d’estudiants de la UdG en empreses i institucions i de Projectes formatius de
pràctiques acadèmiques externes en entitats col·laboradores signats (31 en el MADEI, 114 en el MFPSEC, 16 en el MIJS
i 96 en MIPGS).
La Normativa Marc reguladora del Treball Final de Grau (TFG) i Treball Final de Màster (TFM) (evidència 3.1.7_
Normativa_Marc_TFG_TFM) desenvolupa tots els aspectes acadèmics (assignació de tutors, assignació de Tribunals,

defensa i avaluació i qualificació), com també els aspectes administratius (matrícula, dipòsit,...), i garanteix una
actuació homogènia i coherent, tant en les actuacions docents com administratives de la Universitat.
Per últim, la Normativa per a la participació dels estudiants en Programes de Mobilitat Internacional en estudis de
Grau i de Màster (evidència 3.1.7_Normativa_Programes_Mobilitat_UdG), estableix unes condicions comunes per a la
participació en programes de mobilitat o intercanvi internacionals, garantint, així, la qualitat del procés respecte a la
igualtat d’oportunitats i l’aprofitament acadèmic.
La Facultat complementa la normativa general de la UdG amb un grau més d’exigència per tal que s’adeqüi a les
necessitats específiques dels estudis impartits al centre a través dels documents normatius següents:
-

Reglament de la Facultat d’Educació i Psicologia
(aprovat pel Consell de Govern en la sessió núm. 3/04, d’1 d’abril de 2004 i modificat en sessió 1/2013, de 27 de
febrer de 2013) (evidència 3.1.5_FEP_Reglament)
33/124

Autoinforme per a l’acreditació
FACULTAT D’EDUCACIÓ I PSICOLOGIA

-

Reglament intern organitzador del Treball Final de Grau (TFG) i del Treball Final de Màster (TFM) per als estudiants
d’ensenyaments universitaris oficials de la Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona
(aprovat a la Comissió de Govern de la Facultat d’ Educació i Psicologia, el dia 24 d’octubre de 2012)
(evidència 3.1.7_Reglament_Intern_TFG_TFM_FEP)

-

Acord sobre l’aplicació de la normativa de pràctiques acadèmiques externes de graus i màsters de la UdG als
estudis de grau i màster de la FEP pel que fa a l’exempció de l’estada externa de les pràctiques curriculars
(aprovat a la Comissió de Govern de la Facultat d’Educació i Psicologia, en sessió núm. 1/2017 de 27 d’abril de 2017
(evidència 3.1.7_Acord_Exempció_Pràctiques_Externes_FEP)

Atès allò exposat, la Facultat d’Educació i Psicologia aplica les diferents normatives de forma adequada a les
diferents situacions que es produeixen en el desenvolupament de l’aprenentatge i té un impacte molt positiu en
els estudiants perquè afavoreix la planificació, organització i avaluació de la titulació.
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Estàndard 2: Pertinència de la informació pública
Evidències
Codificació
https://www.udg.edu/ca/
http://www.udg.edu/masteratenciodiversitat
http://www.udg.edu/masterprofessoratsecundaria
http://www.udg.edu/masterjoventut
https://juvenopolis.wordpress.com
http://www.udg.edu/psicosanitaria
3.2.1_MIPGS_Fullet_Explicatiu
https://www.udg.edu/ca/fep
http://www2.udg.edu/udgqualitat/
http://www2.udg.edu/udgqualitat/MarcVSMA/Seguimentdet%C3%ADt
ols/tabid/16265/language/ca-ES/Default.aspx.
http://www2.udg.edu/udgqualitat/MarcVSMA/Acreditaci%C3%B3det%
C3%ADtols/tabid/22516/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/udgqualitat/Sistemainterndegarantiadelaqualitat
/SIGQalaUdG/tabid/16273/language/ca-ES/Default.aspx

Descripció
Web UdG
Web MADEI
Web MFPSEC
Web MIJS
Blog MIJS
Web MIPGS
Fullet explicatiu en paper del MIPGS
Web de la Facultat d’Educació i Psicologia
Web UdG Qualitat
Web Informes Seguiment
Web Informes Acreditació
Web SiGQ UdG

2.1. La institució publica informació veraç, completa, actualitzada i accessible sobre les
característiques de la titulació i el seu desenvolupament operatiu
La UdG, en el marc de política de comunicació i amb la voluntat d’enfortir la projecció de la Universitat, va estrenar el
passat 24 de març de 2017 la seva pàgina web principal (https://www.udg.edu/ca/). També va estrenar la nova
interfície de la intranet, “La Meva”.
El canvi de web pretén, entre altres objectius, adaptar la comunicació a les noves necessitats digitals, fer fàcil i
agradable consultar la pàgina principal des d’un dispositiu mòbil, i també donar resposta el repte de la
internacionalització i, en aquest sentit, la pàgina web és trilingüe (català, castellà i anglès). Així mateix, s’ha
redissenyat l’aparença de la pàgina amb la incorporació de nou contingut, fotografies, vídeos i dades.
Així mateix, la nova web incorpora els nous usos de navegació, amb portals i perfils sempre visibles en la navegació,
responsiva, etiquetatge i posicionament SEO (Search Engine Optimization). Permetrà que sigui més fàcil a la comunitat
universitària accedir a la informació en funció dels seus interessos i necessitats. El web s’obre als futurs estudiants,
alumini, empreses, mitjans de comunicació i té en compte totes aquelles persones que vulguin venir a la UdG o
marxar a l’estranger.
La informació referida a les titulacions (graus, màsters, programes de doctorat, màsters propis i altra oferta formativa)
que es poden estudiar a la UdG i que publica a la seva web és veraç, exhaustiva, actualitzada i pertinent.
Aquesta informació referida a les titulacions es troba de manera senzilla i accessible a partir de la plana principal de la
UdG i a l’apartat del menú Estudia (subapartat: Oferta Formativa)
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Si ens centrem en els màsters universitaris s’accedeix a la plana de cada titulació des d’una primera pàgina on
s’ofereix informació general sobre els màsters universitaris a la UdG (preinscripció, beques i guia d’accés) i des de la
qual es pot cercar i accedir a cada titulació en concret, bé especificant-ne el seu nom bé identificant-lo en la relació de
màsters proposada.

Les pàgines de tots màsters estan estructurades de la mateixa manera, amb una plana principal on al costat d’un vídeo
promocional de l’estudi es troba el menú per accedir als diferents apartats.
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Màsters

En aquesta plana també apareix un enllaç a la Guia de matrícula (Oferta de matrícula 2017-2018) on es troba
informació completa de cadascuna de les assignatures de l’estudi: Dades generals, Grups, Competències, Continguts,
Activitats, Bibliografia, Avaluació i qualificació, Observacions.
De forma complementària a aquesta informació general de cada titulació, en l’apartat de la pàgina principal Dades
Generals, entre d’altra informació apareix l’enllaç directe a una pàgina web pròpia de cada màster. Aquestes pàgines
contenen informació detallada, concreta i actual sobre aspectes tals com, entre d’altres: objectius formatius i
competències, Pràcticum i TFM, requisits d’accés, sortides professionals, calendari i horaris, preinscripció i matrícula,
notícies/novetats, etc. Cada màster inclou a més informació pròpia i relacionada directament al desplegament de
l’estudi per al curs actual. Així:
•

Màster en Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva (MADEI)
http://www.udg.edu/masteratenciodiversitat

•

Màster Universitari en Professorat d’ESO, Batxillerat, FP i Ensenyament d’Idiomes (MFPSEC)
http://www.udg.edu/masterprofessoratsecundaria

•

Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària (MIPGS)
http://www.udg.edu/psicosanitaria

Pel que fa al Màster Interuniversitari en Joventut i Societat (MIJS), donada la seva no programació aquest curs 20172018, cal accedir directament a la seva pàgina web: www.udg.edu/masterjoventut. Ara bé, el sistema d’accés habitual
és a través de la pàgina de màsters de la UdG (www.udg.edu/masterjoventut), disponible ja a partir dels primers
mesos del 2018.
El Màster Interuniversitari en Joventut i Societat disposa de diferents canals i vies de comunicació de la seva
informació amb l’objectiu d’arribar al màxim de públic potencialment interessant en aquesta proposta formativa i
amb la voluntat de proporcionar la informació més completa possible. Es disposa de:
a) La pàgina web del MIJS: Esdevé la eina virtual d’accés públic més completa d’informació sobre la
titulació http://www.udg.edu/masterjoventut S’estructura inicialment en set grans apartats: Inici,
Presentació, accés al MIJS, Pla d’Estudis, Activitats, Organització i Contacte. A través d’aquestes portes es pot
accedir a tota la informació, des dels objectius, competències, justificació de la titulació o la inserció
d’estudiants, al pla d’estudis, les assignatures o el programes formatius de les mateixes. Disposa també de
tota la informació sobre beques, reconeixement de crèdits, accés al doctorat, calendari i horari, accés a
documentació generada en activitats especials que s’han organitzat i informació acadèmica i del currículum
del professorat coordinador de cada universitat. Tota la informació de la pàgina web està accessible en
català, castellà i anglès.
b) El MIJS disposa també d’un blog https://juvenopolis.wordpress.com/ a través del qual es pretén arribar a un
públic més ampli interessant en el sector del treball amb joves i les polítiques de joventut. Molts dels
exestudiants del MIJS són seguidors d’aquest blog, a banda d’altres professionals dels sector i, segurament
també, futurs estudiants.
c) El MIJS també està present a facebook i twitter. El Twitter té més de 500 seguidors i el Facebook té més de
300 likes amb una valoració excel·lent de cinc estrelles.
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Tota la informació del màster està en accés obert a la web. Per tant, qualsevol estudiant o persona interessada en
conèixer el funcionament del màster, el procediment per matricular-se o les activitats que es promouen, pot accedirhi fàcilment des de qualsevol punt i fer la consulta en català, castellà o anglès, sense necessitat d’haver-se de registrar.
Durant el curs 2017-2018 un dels projectes que s’ha treballat per tal de renovar l’oferta formativa d’aquesta titulació
ha estat justament el disseny i aplicació d’un nou pla de comunicació. Es pla preveu la creació de marca amb un nou
disseny web i SEO. Es fa també un nou disseny del logotip i es preveu una web encara més àgil, amable i dinàmica. A
banda d’aquesta acció, es treballa en l’actualització i dinamització de la resta de xarxes socials: twitter, facebook i el
blog [ISC/15/01 - Pla Millora].
Pel que fa al Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària (MIPGS) es disposa de la pàgina web
institucional comuna tant per la UdG (http://www2.udg.edu/tabid/8439/Default.aspx?language=ca-ES&IDE=571) com
per la UOC. A la de la UOC (http://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/psicologia-generalsanitaria/presentacion) es pot descarregar un fulletò explicatiu del Màster (3.2.1_MIPGS_Fullet_Explicatiu). Però sens
dubte allà on l’aspirant pot trobar més informació específica és a la pròpia web del Màster que és mantinguda per la
Coordinadora General amb ajuda del personal tècnic administratiu i que es pot consultar
a www.udg.edu/psicosanitaria. A la web l’aspirant a realitzar el Màster pot trobar informació sobre: Informació bàsica
del Màster, Calendari de Preinscripció i Admissió, Criteris d’Accés al Màster, Informació sobre reconeixement de
crèdits, Pla d’Estudis, Competències i Temporalització de les assignatures del Màster, informació sobre el professorat
del Màster, Horaris i Calendari, Informació sobre l’organització de les Pràctiques externes i llistat de centres que es
tenen en conveni (llistat que es manté actualitzat), Informació sobre el Treball Final de Màster, Sortides Professionals,
Accés al Doctorat i notícies vàries. Una informació àmplia i detallada que es completa amb un enllaç directe a la
preinscripció tant pels estudiants que volen optar per la modalitat presencial com virtual i el contacte directe amb la
Coordinadora General del Màster que es pot fer en qualsevol moment de l’any per correu o contacte telefònic.

Per últim, pel que fa a la informació relacionada amb el centre docent, s’hi accedeix a partir de la plana principal de la
UdG i a partir de l’apartat del menú Estructura (subapartat: Facultat d’Educació i Psicologia).
(https://www.udg.edu/ca/fep)
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Aquesta pàgina de la Facultat, també modernitzada i actualitzada fa poc (10 de novembre de 2017) facilita, per un
costat, informació detallada i completa sobre diferents aspectes de la vida de centre (personal, òrgans de govern,
processos de qualitat vinculats al centre), sobre els estudis que s’ofereixen (graus, màsters i doctorat), sobre
informació acadèmica (calendaris, horaris, matrícula, tràmits, etc.), i sobre estudiants (òrgans de participació,
intercanvi, programes de mobilitat). Per l’altre costat, des d’aquesta pàgina es destaca un accés específic a “Què
estudiar a la FEP” (graus, màsters i doctorat) i també a quatre altres aspectes rellevants: “Calendari i horaris”,
“Pràcticum”, “Proves d’Aptitud Personal”, i “Mobilitat”. Així mateix, des d’aquesta pàgina web de Facultat es poden
conèixer les notícies i novetats de forma actualitzada.
A partir de tot l’exposat queda assegurada la millora de la difusió internacional de la FEP a través de la seva pàgina
web i, per tant, queda així tancat l’objectiu de millora [IAI/15/11 - Pla de Millora]. Queda encara obert malgrat l’avenç,
l’objectiu de millora [IAI/15/12 - Pla de Millora] relacionat amb la necessitat d’augmentar el nombre de professorat
que disposa d’informació completa en la seva pàgina personal UdG (presentació, dades contacte, docència, línies
recerca, publicacions, etc.).
Atès allò explicat i comentat en relació amb la tipologia i l’accessibilitat de la informació que publica la institució
sobre les característiques de la titulació i el seu desenvolupament operatiu, afirmem que la informació que apareix
en cada dimensió és completa i exhaustiva, alhora que també és absolutament actual atès que es va revisant i
actualitzant periòdicament. Així mateix la informació és molt clara, llegible, agregada i accessible a tots els grups
d’interès.

2.2. La institució publica informació sobre els resultats acadèmics i la satisfacció
A la informació sobre les titulacions que apareix a la web de la UdG s’hi accedeix de forma intuïtiva i lògica, com ja s’ha
explicat. Els diferents grups d’interès (alumnat, professorat, personal d’administració i serveis, visitants externs, etc.)
hi tenen, doncs, accés amb facilitat.
La informació està redactada i organitzada de forma que esdevé clara i llegible per a tots els grups d’interès. Així, no
només s’hi accedeix amb facilitat sinó que la informació s’hi presenta amb precisió i sense ambigüitats, fet que en
facilita una comprensió i interpretació ràpida i adequada.
Els informes relacionats amb la verificació, modificació, seguiment i acreditació de la titulació són públics per a tots
els grups d’interès accedint a la pàgina web Qualitat UdG (http:/www2.udg.edu/udgqualitat/). Més concretament, els
informes de seguiment de titulació de la Facultat (2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2015-2016), i l’Informe de
Seguiment de Centre del curs 2015-2016 es poden llegir en l’enllaç següent:
http://www2.udg.edu/udgqualitat/MarcVSMA/Seguimentdet%C3%ADtols/tabid/16265/language/ca-ES/Default.aspx.
Els autoinformes d’acreditació i els informes d’acreditació emesos per AQU de totes les titulacions de l UdG són
fàcilment accessibles a
http://www2.udg.edu/udgqualitat/MarcVSMA/Acreditaci%C3%B3det%C3%ADtols/tabid/22516/language/caES/Default.aspx.
A més a més, a la plana de cada titulació apareix, en l’apartat Dades Generals, el subapartat Indicadors de seguiment
que dóna accés als diferents indicadors de la titulació que es tenen en compte a l’hora d’elaborar l’informe de
seguiment anual. Així mateix, en aquest mateix apartat “Dades Generals” es té accés als Indicadors d’AQU (WINDDATIndicadors docents per al desenvolupament i anàlisi de les titulacions).

39/124

Autoinforme per a l’acreditació
FACULTAT D’EDUCACIÓ I PSICOLOGIA

Allò explicat i valorat en aquets subestàndard 2.2. mostra amb claredat que la institució publica al web informació
molt clara, llegible i agregada i més concretament que la institució publica informació actualitzada, agregada,
accessible i exhaustiva sobre els resultats acadèmics i de satisfacció de la titulació. Així mateix, es garanteix que tots
els grups d’interès tinguin un molt fàcil accés als continguts més rellevants de la titulació i als informes relacionats
amb el seguiment i l’acreditació de la titulació.

2.3. La institució publica el SGIQ en què s’emmarca la titulació.
La Universitat de Girona disposa de la plana UdG Qualitat (http://www.udg.edu/udgqualitat) que ofereix informació
sobre la política de qualitat de la Universitat, els processos de verificació, seguiment i acreditació, i el Sistema de
Garantia Interna de Qualitat.
Aquesta informació és pública i accessible a partir de la plana web principal de la UdG (Coneix UdG-QualitatUdgQualitat). El darrer curs s'ha reestructurat i actualitzat la plana de qualitat en l'apartat VSMA per tal que ofereixi
tots els informes de verificació, seguiment, modificació i acreditació de totes les titulacions de la UdG.
L’enllaç directe al SGIQ és el següent:
http://www.udg.edu/udgqualitat/Sistemainterndegarantiadelaqualitat/SIGQalaUdG/tabid/16273/language/caES/Default.aspx
El canvi de web a la UdG (març 2017), i en conseqüència de la FEP, ha implicat la introducció en la pàgina web de
centre d’una secció exclusiva dedicada a la Qualitat. Aquesta secció inclou: a) aspectes introductoris referits al marc
VSMA, b)la presentació del SGIQ de la UdG, c)la Comissió de Qualitat de Centre (composició i funcions), d)l’explicació
i els documents actualitzats dels procés de seguiment, i e)tot allò referit als processos d’acreditació que va
desenvolupant les titulacions de la FEP (explicació i documents actualitzats) [IAI/15/14 - Acció 3 - Pla Millora].
L’enllaç directe a la pàgina de Qualitat de la Facultat és el següent:
https://www.udg.edu/ca/fep/La-Facultat/Qualitat
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Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació
Evidències
Codificació
3.3.1

Descripció

3.3.2

Manual del SGIQ
• Procediment de Disseny, modificació i extinció de
la titulació
• Procediment de Seguiment dels resultats i
millora de la titulació.
• Procediment d’Acreditació de titulacions
• Procediment de revisió del SGIQ
Informes de verificació

3.3.3

Informes de seguiment de les titulacions

3.3.4

Informes d’ acreditació

3.3.5

Pla de millora del centre (en preparació)

3.3.6

Model i resultats de les enquestes d’opinió
• Enquestes als estudiants (grau i màster) 3.3.6.1
• Enquestes als titulats 3.3.6.2

3.3.7

Model i resultats de les enquestes d’opinió dels
ocupadors (si escau)
Model i resultats de les enquestes d’inserció

3.3.8

Subministrador

Enllaç a plana web de Qualitat de la
UdG (SGIQ)

Enllaç a plana web Qualitat de
UdG (Verificació)
Enllaç a plana web Qualitat de
UdG (Seguiment)
Enllaç a plana web Qualitat de
UdG (Acreditació)
Enllaç a plana web Qualitat de
UdG (Plans de millora)
Enllaç a plana web Qualitat de
UdG
Estudiants
Titulats
Enllaç a plana web AQU Catalunya

la
la
la
la
la

Enllaç a plana web AQU Catalunya

3.1. El SGIQ implementat té processos que garanteixen el disseny, l’aprovació, el seguiment i
l’acreditació de les titulacions
El SIGQ de la UdG va ser certificat per ANECA l’any 2010. Actualment consta de 31 procediments, cadascun dels quals
disposa dels indicadors necessaris per mesurar la seva eficiència. Dels processos directament relacionats amb el
seguiment i qualitat de la titulació en destaquem 4:
- P2 Disseny, modificació i extinció de la titulació, que recull la manera de procedir des de l’elaboració de la memòria
de l’estudi fins a la seva publicació al BOE. El procediment descriu de forma clara les passes a seguir en el disseny i
aprovació de les titulacions així com les responsabilitats de tots els agents que hi intervenen (evidència 3.3.1).
- P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació. Aquest procediment va ser aprovat per la Comissió de Qualitat
el 15/10/2010 i modificat per la CQ en la sessió 1/15 de 30/01/2015, seguint la nova Guia per al seguiment de les
titulacions oficials de grau i màster (versió: 3.0 Novembre de 2014), que alinea els procés de seguiment i acreditació.
El curs 2015-2016 és el primer en què s’ha dut a terme els informes de seguiment del curs 2014-2015 amb aquesta
nova estructura. Amb tot, i com s’explicarà més endavant, el mes d’abril de 2016 la UdG ha introduït canvis
addicionals al procés de seguiment per donar una major consistència al cicle de millora contínua dels ensenyaments
(evidència 3.3.1).
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- P28 Acreditació de titulacions. Aquest procediment va ser aprovat per la Comissió de Qualitat en data 18 de
setembre de 2014 (evidència 3.3.1).
- P31 Gestió de la millora dels centres docents. Aquest procediment explicita com cal definir i fer el seguiment d’un
pla de millora de manera que abraci tots els objectius de millora resultants dels processos de seguiment i acreditació,
així com totes aquelles millores que el centre hagi detectat per altres mitjans. Es va aprovar per Comissió de Qualitat
en la sessió 6/2016 de 16 de juny (evidència 3.3.1).
L’any 2010 el SGIQ de la UdG es va dissenyar com un sistema d’abast institucional i comú a tota la universitat, amb la
voluntat de garantir una manera de procedir homogènia a tots els centres. El SGIQ de la UdG, plenament vigent,
permet una organització alineada amb els objectius de qualitat institucionals, per bé que la seva implantació efectiva a
nivell del centre docent mostra aspectes a millorar. A diferència del plantejament que se n’havia fet fins ara,
certament més ambigu, AQU Catalunya situa avui els centres docents com a principals òrgans responsables de la
qualitat en el marc VSMA. AQU identifica ara també el SGIQ com la peça central dels processos de garantia de la
qualitat a nivell de centre. Aquesta nova orientació fa necessari adaptar alguns dels procediments del SGIQ actual,
més institucional, a la realitat específica del centre docent i, amb això, aconseguir una major implicació dels agents
implicats en el seu desplegament. Per assolir aquest objectiu la UdG identifica el Pla de Millora com un element
central (vegeu subestàndards 3.3.)
Per fer la revisió dels processos del marc VSMA es compta amb la participació de tots els col·lectius universitaris
implicats. Aquesta participació es planteja a nivells diferents.
En primer lloc, per mitjà dels òrgans responsables de la qualitat: la Comissió de Qualitat de la UdG (CQ) i les
Comissions de Qualitat de Centres (CQC). La CQ de la UdG va ser creada l’any 2010 segons l’acord de Consell de
Govern de la sessió 4/10 de 29 d’abril de Creació de la comissió de qualitat (CQ) i aprovació del seu reglament
d’organització i funcionament. La CQ té una composició plural, que garanteix la participació activa dels diferents
col·lectius: el rector (o vicerector que delegui), el vicerector amb competències de Qualitat, 2 membres externs, la
gerent, 2 degans, 2 directors de departament, 1 director d’institut de recerca, 2 membres del personal docent i
investigador, 1 membre del personal d’administració i serveis, 2 estudiants, el cap del Gabinet de Planificació i
Avaluació.
Les unitats estructurals (centres docent, departaments i instituts), per la seva banda, tenien la seva pròpia Comissió de
Qualitat, que vetllava per la qualitat dels estudis assignats a cada una d’elles. Posteriorment, i amb la finalitat
d’adaptar les estructures de la Universitat als nous requeriments d’AQU Catalunya (2015), la Universitat va substituir
les Comissions de Qualitat de les Unitats estructurals per una única Comissió de Qualitat de Centre docent, que
abraça tots els estudis de grau i de màster vinculats al centre. Aquesta canvi queda reflectit en el document
Reglament d’organització i funcionament de les estructures responsables de la qualitat dels estudis dels centres
docents de la Universitat de Girona, aprovat per la CQ en la sessió 2/15 de 20 d’abril i posteriorment pel Consell de
Govern en la sessió 4/15 de 28 de maig.
La Comissió de Qualitat de Centre de la Facultat d’Educació i Psicologia es va constituir el 13 d’octubre de 2016 i està
formada per:

5

5

•

Degà de la FEP i President de la CQC
Josep M. Serra

•

Persona responsable dels processos de qualitat del centre (RespQ)
Montserrat Vilà

•

Vicedegana de Pràcticum i Mobilitat
Carme Montserrat

En data 29 de desembre, Montserrat Vilà Suñé assumeix la presidència de la Comisisó de Qualitat en tant que degana en funcions de la FEP
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•

Els coordinadors/ores de tots els estudis de grau del centre docent
Anna Planas, coordinadora grau en Educació Social
Sara Malo, coordinadora del grau en Psicologia
Josan Langarita, coordinador del grau en Treball Social
Sílvia Mayoral, coordinadora del grau en Pedagogia
Francesc Sidera, coordinador del grau en Mestre d’Educació Infantil
Raquel Heras, coordinador del grau en Mestre d’Educació Primària

•

Els/les coordinadors/ores de tots els estudis de màster adscrits al centre docent
Judit Fullana, coordinadora del Màster en Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva
6
Sílvia Llach, coordinadora del Màster en Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
Mònica González, coordinadora del Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans
Marta Sadurní, coordinadora del Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària

•

Un professor o professora de cada departament la docència majoritària del qual sigui en els estudis del centre
Meritxell Estebanell, Departament de Pedagogia
Moisès Esteban, Departament de Psicologia
Jordi Cicres, Departament de Didàctiques Específiques

•

Estudiants de grau escollits pel Consell d’Estudiants i designats pel degà
Irune Déu, Grau doble titulació MEI i MEP
Edi López, Grau MEP
Arnau Raya, Grau Psicologia
Sandra Castillejos, Grau Educació Social
Carla de la Fuente, Grau Treball Social
Juan José Caliz, Grau Pedagogia

•

Representant del PAS, les funcions del qual tinguin relació amb l’organització i la gestió de la docència del centre
Víctor Chaparro

•

3 representants d’organitzacions externes relacionades amb els estudis de grau i de màster del centre docent, a proposta del
degà o director del centre docent
1 representant àmbit educatiu/formal – Pere Costa, Departament d’Ensenyament
1 representant àmbit socioeducatiu – Lluís Puigdemont, Fundació SER.GI
1 representant àmbit de la salut – Laura Masferrer, IAS

•

Administradora de l’àrea d’estudis i Secretària CQC
Lourdes Soldevila

•

Un membre del GPA (Gabinet de Planificació i Avaluació) nomenat pel Cap del Gabinet que assisteix a les reunions amb veu
però sense vot.
Pilar del Acebo

Tot i que se’n poden consultar les funcions en l’acord esmentat, entre aquestes en destaquen dues: 1) vetllar per
l’acompliment dels requisits de qualitat en el Marc VSMA dels estudis organitzats en el centre docent; i 2) vetllar per la
qualitat del desplegament del SGIQ a nivell de centre docent, tenint en compte que una part dels processos que el
SGIQ inclou són responsabilitat directa del centre docent i una altra són processos transversals de la Universitat, els
quals seguiran necessàriament directrius comunes a tots els centres. Per la seva importància, destaca el rol del
responsable de qualitat del centre, que té com a funcions: 1) la coordinació, seguiment i millora dels processos de
qualitat del centre; i 2) la coordinació, seguiment i millora de la implantació del SGIQ a nivell de centre docent.

6

En data 29 de desembre, Jesús Granados Sánchez assumeix la coordinació del Màster en Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i
Ensenyament d'Idiomes
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La composició i les funcions de la CQC i les funcions del responsable de qualitat del centre docent posen en evidència
la participació activa dels diferents col·lectius implicats.
En segon lloc, la participació de tots els col·lectius implicats es garanteix a través dels instruments explicats a
continuació en el subestàndard 3.2
En tercer lloc, remetem als diferents processos del SGIQ per veure igualment la participació dels col·lectius en cada un
d’ells, segons cada cas.
Finalment, la participació activa dels grups d’interès es promou per mitjà de tots els processos de comunicació i
transparència vinculats al marc VSMA, amb procediments i períodes establerts de consulta directa i/o exposició
pública d’informes i resultats. Els resultats de les acreditacions s’informen en els òrgans de gestió del centre (Comissió
de Govern i Junta de Facultat).
D’altra banda, cal remarcar que totes les titulacions de la Facultat d’Educació i Psicologia compleixen actualment els
requisits temporals per presentar-se a l’acreditació que estableix l’AQU (vegeu taula 9).
Taula 9. Calendari acreditació titulacions FEP

Titulació
Màster en Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i
Ensenyament d'Idiomes
Grau en Educació Social
Grau en Mestre en Educació Infantil
Grau en Mestre en Educació Primària
Grau en Pedagogia
Grau en Psicologia
Grau en Treball Social
Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans
Màster en Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva
Màster en Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i
Ensenyament d'Idiomes
Màster Interuniversitari en Joventut i Societat
Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària

Data

Resultat

2014-2015

Favorable

2015-2016
2015-2016
2015-2016
2015-2016
2015-2016
2015-2016
2015-2016
En curs

Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
------------

En curs

------------

En curs
En curs

-----------------------

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 acadèmics i la satisfacció dels grups
d’interès
Els estàndards Sistema de Gestió Interna de Qualitat i Pertinència de la informació pública no van acompanyats de cap
indicador. Els altres quatre disposen de les dades relacionades amb:
-

Qualitat del programa formatiu: oferta, accés, matrícula, perfil dels estudiants (procedència, notes tall, notes
d’accés i vies d’accés)
Adequació del professorat al programa formatiu: docència impartida per doctors, distribució per categories
docents, professorat permanent, professorat acreditat, trams de docència i de recerca.
Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge: mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant,
satisfacció amb les tutories acadèmiques, pràctiques externes, mobilitat.
Qualitat dels resultats del programa formatiu: taxes d’èxit, de rendiment, de graduació, d’eficiència,
d’abandonament, satisfacció dels estudiants i inserció laboral.
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Aquest corpus d’indicadors el calcula centralitzadament el Gabinet de Planificació i Avaluació, al qual el centre docent
pot demanar en qualsevol moment altres indicadors rellevants. Aquests indicadors addicionals esdevenen
especialment interessants per a l’anàlisi de les titulacions i es posen a disposició també dels altres centres docents. Els
indicadors són públics per al darrer any i la seva evolució és accessible als responsables acadèmics per mitjà de la
intranet.
La informació que contenen és coherent amb els requeriments del marc VSMA, però també són a la base d’altres
decisions institucionals com per exemple el finançament ordinari anual de les unitats estructurals. La vinculació d’uns
mateixos indicadors en la presa de decisions interna reforça l’interès dels centres en la millora dels seus resultats en el
marc de la qualitat dels ensenyaments. En el cas particular del Màster Interuniversitari en Psicologia General
Sanitària la satisfacció dels estudiants, al ser la majoria de modalitat virtual i estudiar, per tant, dins el campus UOC,
també es recullen centralitzades a l’àrea de Planificació i Qualitat de la UOC pel que fa a totes les assignatures de
modalitat virtual inclòs el TFM.
L’abril de 2016, AQU va publicar dos documents relatius als indicadors: l’un, Evidències i indicadors recomanats per a
l’acreditació de graus i màsters; l’altre, Criteris per a l’acreditació “en progrés d’excel·lència” i “en condicions”. Les
novetats, tendents a la simplificació i homogeneïtzació dels indicadors, han fet que la UdG revisi el corpus d’indicadors
editats en l’espai web acabat d’explicar i que en modifiqui també la seva accessibilitat: el nou corpus d’indicadors de
què hem parlat en els paràgrafs inicials d’aquests subestàndards seran accessibles a la nova pàgina web de qualitat del
centre. Aquesta voluntat de transparència està reforçada per la pròpia AQU Catalunya, que edita i publica els
indicadors per a l’acreditació en el portal Winddat, amb informació procedent d’UNEIX. Atès que aquesta nova plana
web encara no està plenament operativa, enguany els centres han rebut els indicadors en el format establert per AQU
en el document Evidències i indicadors recomanats per a l’acreditació de graus i màsters.
Pel que fa a les evidències, la mateixa plana web de qualitat dels centres identificarà, recollirà i ordenarà les principals
evidències vinculades al marc VSMA: memòries i informes de verificació, informes d’acreditació, informes de
seguiment, plans de millora, etc. Aquest espai inclourà les altres evidències preceptives en els processos del marc
VSMA. Algunes d’aquestes evidències, per la seva pròpia naturalesa, seran accessibles només a través d’intranet. Així
mateix, aquesta informació ja es troba recollida a la plana de qualitat de la UdG (evidències 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 i 3.3.5).
D’entre totes les evidències es vol destacar les relacionades amb la satisfacció dels principals grups d’interès. La UdG
disposa de diferents procediments per conèixer i valorar l’opinió dels diferents col·lectius.
En primer lloc, es recull la informació dels estudiants mitjançant el Qüestionari dels estudiants sobre l’actuació docent
del professorat (“enquestes de docència”), que s’administra al final de cada semestre (evidència 3.3.6.1). Les dades
obtingudes s’envien al professorat afectat (de totes les assignatures que imparteixen), als degans (de totes les
assignatures dels estudis impartits al centre, amb independència del departament del professorat implicat) i als
directors de departaments (els resultats de totes les assignatures impartides pel professorat del departament, amb
independència de l’estudi de la docència). Durant el curs 2015-16 la Comissió de Qualitat de la Universitat va activar
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 va estar compost per un vicerector, que el va
presidir, tres o quatre professors, un estudiant i un membre del GPA. La implementació del resultat d’aquest estudi,
juntament amb l’administració d’altres enquestes (professorat, PAS, satisfacció sobre instal·lacions, etc.) ha quedat
pendent ja que s’ha cregut oportú esperar els resultats de les eleccions a nou rector del mes de desembre 2017.
Pel que fa a l’opinió dels graduats es disposa de dues fonts de dades principals:
- Enquestes als titulats del curs anterior. Aquestes enquestes es van posar en marxa l’any 2015 amb un
qüestionari adreçat als titulats del curs 2014-2015. Enguany ja disposem de dades de dues promocions de
titulats. En els mesos de desembre de 2017 i gener de 2018 s’està portant a terme nova edició que inclourà, a
més, els graduats d’estudis de màster (evidència 3.3.6.2).
- Dades d’inserció laboral i de satisfacció dels titulats segons la informació recollida en els estudis d’inserció
laboral d’AQU Catalunya, que es porten a terme de manera triennal. Es disposa de dades de 6 estudis, essent el
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darrer de 2017 sobre la promoció de sortida de 2012-2013. Cal tenir en compte però que les dades inclouen
estudis de grau i estudis anteriors de diplomatura o llicenciatura i que en alguns dels estudis de darrera
implantació no es disposa d’aquestes dades (evidència 3.3.8).
Referent a ocupadors, AQU Catalunya va portar a terme l’estudi Ocupabilitat i competències dels graduats recents:
l'opinió d'empreses i institucions, que, tot i no donar dades desagregades de titulacions i Universitat, serveix Així
mateix per copsar de manera general el grau de satisfacció dels ocupadors envers els titulats universitaris (evidència
3.3.7).
La visió dels stakeholders la Universitat de Girona la 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. La seva missió és facilitar proactivament
la relació entre les empreses i institucions del sector i la Universitat de Girona, sobre la base del coneixement mutu i la
promoció i manteniment d’una relació continuada. Cada campus disposa de dues estructures externes clau: l’una, 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. El CAS esdevé un excel·lent fòrum de debat, que aporta
visió estratègica independent, no influïda pels condicionants propis de les universitats, i que assessora l’activitat
acadèmica del campus tant pel que fa a l’orientació i oportunitats de la recerca com en matèria de formació. L’altra.
L’Agrupació Sectorial (AS), que és el conjunt d’empreses i institucions del sector socioeconòmic. Tant amb el CAS com
amb l’AS hi ha l’oportunitat 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. [IAI/15/017 - Pla Millora].
Pel que fa a la satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions docents, la Biblioteca efectua
estudis periòdics (el darrer de 2014) per conèixer la satisfacció dels seus usuaris, tant de professorat com d’estudiants.
Queda pendent, però, establir la manera de conèixer l’opinió dels estudiants amb les instal·lacions més
especialitzades com poden ser els laboratoris de pràctiques [IAI/15/017 - Pla Millora].
Els resultats agregats d’aquestes enquestes també estaran disponibles en obert a la plana de qualitat del centre.
Mecanismes de participació dels diferents col·lectius:
CARACTERÍSTIQUES METODOLÒGIQUES DE L’INSTRUMENT I PROCEDIMENT
Nom
Enquesta de docència
Instrument/procediment7
(Dimensions o ítems de satisfacció inclosos)
Població (N total destinataris)

Enquesta

Percentatge de participació

Variable segons Estudis i assignatures

Format del lliurament

Via web

Periodicitat

Anual

Tots els estudiants de cada assignatura

Valoració de la utilitat del procediment, de la significació de la mostra i de la periodicitat. Aspectes de millora.
La utilitat i la periodicitat es consideren correctes però l’índex de resposta és baix. La Universitat i la Facultat
volen incidir en aquest aspecte per aconseguir elevar el nombre d’estudiants que responen.

7

Identificar l’enquesta o altres procediments emprats, com per exemple grups de discussió, informes de comissions, etc.
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CARACTERÍSTIQUES METODOLÒGIQUES DE L’INSTRUMENT I PROCEDIMENT
Nom
Enquesta de satisfacció de graduats
Instrument/procediment8
(Dimensions o ítems de satisfacció inclosos)
Població (N total destinataris)

Enquesta

Percentatge de participació

Titulats de grau i màster que han finalitzat els estudis en el curs
immediatament anterior al seguiment o acreditació
Variable segons estudi

Format del lliurament

Via web

Periodicitat

Anual

Valoració de la utilitat del procediment, de la significació de la mostra i de la periodicitat. Aspectes de millora.
La utilitat i la periodicitat es consideren correctes però l’índex de resposta és baix. La Universitat, juntament amb
AQU Catalunya, consideren important augmentar l’índex de resposta. Enguany s’han enviat diversos missatges
des de les dues institucions per animar els estudiants.

CARACTERÍSTIQUES METODOLÒGIQUES DE L’INSTRUMENT I PROCEDIMENT
Nom
Enquesta d’inserció
Instrument/procediment 9
(Dimensions o ítems de satisfacció inclosos)
Població (N total destinataris)

Enquesta

Percentatge de participació

Variable depenent del títol

Format del lliurament

Telefònica

Periodicitat

Triennal

Titulats

Valoració de la utilitat del procediment, de la significació de la mostra i de la periodicitat. Aspectes de millora.
La informació procedent de les diferents edicions d’aquest estudi és molt útil ja que permet veure l’evolució de la
inserció. El baix nombre de titulats en alguns estudis (especialment màsters) fa que en ocasions les dades no
siguin rellevants.

3.3. El SGIQ implementat es revisa periòdicament i genera un pla de millora per a la seva millora
continua
La UdG ha revisat en profunditat els procediments del marc VSMA i els instruments amb què els gestiona per tal
d’ajustar-los a les noves orientacions d’AQU Catalunya relatives sobretot al seguiment i acreditació de titulacions i a la
certificació del SGIQ (vegeu estàndard 3.1).

8

Identificar l’enquesta o altres procediments emprats, com per exemple grups de discussió, informes de comissions, etc.

9

Identificar l’enquesta o altres procediments emprats, com per exemple grups de discussió, informes de comissions, etc.
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Des de la publicació dels diferents documents d’AQU Catalunya [Guia per al seguiment de les titulacions oficials de
grau i màster (v. 3.0 Novembre de 2014), Guia per a l’acreditació de les titulacions oficials de grau i màster (v. 2.0
Novembre de 2014), Guia per a la certificació de la implantació de sistemes de garantia interna de la qualitat
(Novembre 2015)], la UdG ha adoptat una visió integradora dels diferents processos relatius a la qualitat de la
titulació, que queda resumida en els documents annexos (evidències 3.3.1).
S’entén que l’acreditació és la culminació d’un procés de seguiment i de millora contínua i que el SGIQ és l’instrument
clau per vetllar pel desenvolupament qualitatiu de les titulacions. En el nou plantejament, el Pla de Millora resultat
dels informes interns i externs de l’acreditació dels ensenyaments identifica i prioritza els objectius i les accions de
millora a dur a terme a curt i mig termini. En el Pla de millora els responsables de qualitat del centre han de vincular
els objectius i les actuacions de millora amb els procediments del SGIQ que hi estan més directament relacionats.
Començant per aquelles actuacions més rellevants i sensibles del Pla, l’objectiu és revisar els procediments del SGIQ
en paral·lel al desplegament de les actuacions de millora mateix. I aquesta revisió es fa amb una triple orientació:
1) Transformar el SGIQ institucional en el SGIQ del centre docent, ajustat a les dinàmiques i a la realitat del
propi centre;
2) fer-ho progressivament, en base a la intensitat i el ritme fixat en el Pla de Millora mateix;
3) vincular directament el SGIQ amb el Pla de Millora, de tal manera que, essent aquest darrer un document
viu i dinàmic, també aquell esdevingui un document d’ús corrent pels responsables de qualitat del centre i
els diferents col·lectius implicats en cada un d’ells.
La revisió del SIGQ amb l’orientació indicada és responsabilitat de la CQC del centre, que ha d’aprovar els
procediments revisats, i de la CQ de la Universitat, que ho valida. En totes dues comissions es compta amb la
participació dels diferents grups d’interès (v. objectiu de millora xxx)
El procediment que gestiona la revisió del SIGQ (P29) va ser revisat i aprovat per la Comissió de Qualitat en la sessió
6/2016 de 16 de juny. Fins aquest moment s’han revisat 10 procediments dels 15 assignats a serveis generals de la
Universitat. S’ha avançat també en la feina prèvia amb els centres i se’ls ha informat sobre el procediment i el
calendari de revisió en la reunió efectuada amb els responsables de qualitat dels centres el mes d’octubre
Atesa la seva importància, entenem que l’acreditació és el moment idoni per replantejar d’arrel el cicle de qualitat de
les titulacions. La idea és que el Pla de Millora resultat del procés d’acreditació és el document sobre el qual pivota
la millora de la qualitat del centre i dels estudis que s’hi imparteixen. Per a això, el primer trimestre del 2016 s’ha
revisat a fons el contingut i l’estructuració dels Plans de Millora, en base al següent plantejament. El Pla de Millora és:
 Únic: cada centre docent té el seu Pla de Millora, que és únic i abraça totes les titulacions de grau i de
màster del centre docent, així com el procediments del SGIQ;
 Complet: el Pla de Millora es genera en el moment de l’acreditació dels estudis, però s’alimenta cada any
amb els processos de seguiment i modificació de les titulacions;
 Dinàmic: el Pla de Millora, tot i subjecte a procediments de sistematització i aprovació regulars durant el
curs acadèmic, està permanentment actualitzat atès que els responsables de les actuacions el poden anar
informant quan creuen convenient;
 Viu: tenen accés al Pla de Millora i hi poden interactuar tots els agents responsables dels objectius i
actuacions de millora i dels processos del SGIQ. El responsable de qualitat del centre és responsable també
del treball coordinat dels agents implicats;
 Exhaustiu: el contingut del Pla de Millora conté tots els elements necessaris per identificar la procedència
de les actuacions proposades i fer-ne el seguiment i valoració oportuns;
 Rigorós: les propostes de millora estan fonamentades en les valoracions fetes en els informes d’acreditació,
seguiment i modificació dels estudis o en la revisió dels procediments del SGIQ;
 Sistemàtic: l’estructura del Pla, prefixada per a tota la Universitat i traslladada a un aplicatiu web que en
facilita la complementació i el seguiment, permet la total traçabilitat de les actuacions i el seu
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desplegament temporal: Mentre el Servei Informàtic no acabi el total desenvolupament d’aquest aplicatiu
web, els plans de millora es gestionen per mitjà d’un llibre excel (evidència 3.3.5)
 Transparent. tots els col·lectius tenen accés al Pla de Millora a través de la pàgina web de qualitat del
centre.
Aquest pla de millora, que incorpora la revisió dels processos del SGIQ del centre, neix en el moment inicial de
l’acreditació dels estudis, però és assumit de manera immediata per la Comissió de Qualitat del Centre i pels
responsables de qualitat del centre. Considerem que aquest Pla de Millora és l’informe que dóna compte de la revisió
dels procediments del SGIC del centre arrel de la reflexió sobre el seu funcionament.
La connexió entre el Pla de Millora i el SGIQ és clara. Les millores que es proposin en els procediments del SGIQ
s’incorporen automàticament en el Pla de Millora del centre i, a la vegada, les accions de millora detectades en el
marc VSMA comporten la revisió i actualització dels procediments del SGIQ. Aquesta visió de conjunt entre ambdós
processos facilita avançar harmònicament en el caràcter cíclic de la millora contínua de les titulacions

49/124

Autoinforme per a l’acreditació
FACULTAT D’EDUCACIÓ I PSICOLOGIA

Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu
Evidències
Codificació
3.4.1_FEP_PDDT_2016-17

Descripció

3.4.6_MFPSEC_Qüest_ValoracióGlobal_sem1
3.4.6_MFPSEC_Qüest_ValoracióGlobal_sem2
3.4.7_MIJS_Tutorització_Pràcticums

Participació departaments en la docència de les titulacions FEP
(nombre crèdits i percentatge) – Curs 2016-17
Resolució Rector Programa de foment de la Transferència
TRANSFERUdG2016 a la Universitat de Girona i les bases reguladores
del procediment (novembre 2016)
Model enquesta docència per a estudiants de grau UdG
Model enquesta docència per a estudiants de màster UdG
MADEI. Qüestionari Valoració Global del curs
MADEI. Qüestionari Valoració TFM per part dels estudiants
MADEI. Resultats valoració TFM per part dels estudiants 2016-17
MADEI. Taula comparativa resultats valoració TFM (2015-16/201617)
MFPSEC. Qüestionari Valoració Global 1r semestre
MFPSEC. Qüestionari Valoració Global 2n semestre
MIJS. Tutorització de pràcticum curs 2016-2017

3.4.7_MIJS_Tutorització_TFM

MIJS. Tutorització de TFM curs 2016-2017

3.4.2_ResolucióRector_Promotors_Recerca
3.4.3_UdG_Enquesta_Grau
3.4.4_UdG_Enquesta_Màster
3.4.5_MADEI_Qüest_ValoracióGlobal
3.4.5_MADEI_Qüest_ValoracióTFM
3.4.5_MADEI_Result_ValoracióTFM
3.4.5_MADEI_Comparativa_ValoracióGlobal

3.4.7_MIJS_Qüest_Avaluació_ERJ

MIJS. Qüestionari de les assignatures “Estudis i recerca sobre
joventut”
3.4.7_MIJS_Qüest_Avaluació_PPJ
MIJS. Qüestionari de les assignatures “Polítiques i programes de
joventut”
3.4.8_MIPGS_Informe_Valoració_EHBAS
Informe Valoració Assignatura Entrenament Habilitats Bàsiques
3.4.8_MIPGS_Informe_Valoració_FONAM
Informe Valoració Assignatura Fonaments Científics i Professionals
3.4.8_MIPGS_ValoracióGlobal_1S_Virtual
Qüestionari i valoració de les assignatures primer semestre curs
2016-17. Modalitat virtual
3.4.8_MIPGS_ValoracióGlobal_2S_Virtual
Qüestionari i valoració de les assignatures segon semestre curs
2016-17. Modalitat virtual
3.4.8_MIPGS_Acta_Reunió_Estudiants
Acta reunió estudiants presencials i coordinadora
3.4.8_MIPGS_Valoració_Global_Promoció
Model de Qüestionari per Valorar la Satisfacció global Màster
promoció 2014-16 (presencials i virtuals) (enllaç
a http://goo.gl/forms/CEctoQaBct)
3.4.8_MIPGS_Taula_Acreditació_PC_PGS
Llistat de professorat del del MIPGS amb títol d’Especialista en
Psicologia Clínica o Habilitació com a Psicòleg General Sanitari
3.4.8_MIPGS_Taula_Professorat_Responsable_ Taula professorat responsible de les pràctiques externes i del TFM al
PE_i_TFM
curs 2016/2017
3.4.9_ICE_Memòria_2016-17
Memòria Activitat ICE 2016-2017
3.4.10_Dades_SLM_FEP_2014-2017
Dades participació professorat FEP - Servei Llengües Modernes UdG

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
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Qualificació del professorat, reconeixements externs i experiència professional
Durant el curs 2016-2017, un 88,3 % dels crèdits programats pels graus de la FEP són impartits per professorat dels
departaments que tenen la seva seu a la FEP (Didàctiques Específiques, Pedagogia i Psicologia), essent aquest
percentatge més elevat en el cas dels graus (95,85%) que en el cas del 5 màsters programats (88,31%) (evidència
3.4.1_FEP_PDDT_2016-17). En els graus, llevat del Grau en Psicologia, en el qual hi participa solament professorat del
Departament de Psicologia, i el Grau en Pedagogia en el qual el 98,9% de la docència està impartida per professorat
del Departament de Pedagogia i un 1,02% pel Departament de Didàctiques Específiques, en la resta dels graus la
docència majoritària per part del professorat dels tres departaments directament vinculats amb la FEP es troba
complementada amb les aportacions de professorat d’altres departaments de la UdG (Història i Història de l’Art,
Filologia i Comunicació, Dret Privat, Economia, Empresa i Dret Públic). En el cas del Màster en Treball, Relacions
Laboral i recursos Humans (MTRLRH), els diferents departaments que hi fan docència són un reflex del seu
enfocament clarament interdisciplinari: Psicologia, Organització, Gestió Empresarial i Disseny del Producte i Dret
Privat hi participen aproximadament a parts iguals, i Empresa complementa la formació; aquest fet té a veure amb
què es tracta d’un màster que prepara professionals capaços de desenvolupar-se en l’àmbit de les organitzacions i de
l’ocupació com a tècnics, gestors, consultors o directors en diversos llocs de treball, fet que exigeix la inclusió de
continguts teoricopràctics relacionats amb els àmbits de la intermediació laboral i assessorament professional, la
gestió de les relacions laborals i la direcció i gestió dels recursos humans.
Quant als 4 màsters objecte d’acreditació de la FEP, de manera general es pot afirmar que la major part dels crèdits
programats són impartits per professorat dels departaments que tenen la seva seu a la FEP (Didàctiques Específiques,
Pedagogia i Psicologia). En el Màster Interuniversitari en Joventut i Societat (MIJS) hi participa professorat de les sis
universitats implicades en l’organització (a part de la UdG com a universitat coordinadora, professorat de la UB, la
UAB, la URV, la UPF i la UdL); el professorat per part de la UdG és tot del Departament de Pedagogia i quant a nombre
de professors representa un 9% encara que a nivell de crèdits de docència la proporció és més gran. En el Màster en
Atenció a la Diversitat en una Educació inclusiva (MADEI) la docència majoritària se situa en el professorat del
Departament de Pedagogia (69%) i és complementada significativament amb les aportacions de professorat del
Departament de Didàctiques Específiques (25%) i el Departament de Psicologia (6,4%). En el cas del Màster
Interuniversitari de Psicologia General Sanitària (MIPGS) el pes de la docència en la modalitat presencial recau en un
95,5% en el professorat del Departament de Psicologia, amb una col·laboració puntual de professorat del
Departament de Ciències Mèdiques. Cal esmentar que part d’aquest professorat està constituït per professorat
associat actiu en l’àmbit públic de la Psicologia Clínica o General Sanitària en coherència amb l’orientació professional
d’aquest Màster. Pel que fa a la modalitat virtual cal tenir en compte que, a més de l'equip de professors responsables
de les assignatures, la UOC disposa d'un equip de professorat col·laborador per cada assignatura. Aquest equip està
compost per 10 professors col·laboradors distribuïts en les diferents assignatures en funció del nombre d'alumnes
matriculats, mantenint sempre una ràtio entre professorat col·laborador/alumnat adequada per afavorir l'atenció
personalitzada. El 85% d'aquest professorat col·laborador té adscripció a l'àrea de personalitat, avaluació i tractament
psicològic (PETRA) a través de la vinculació dels seus professors responsables i el 15% a l'àrea de metodologies de les
ciències del comportament. Cal puntualitzar que en la majoria de casos hi ha hagut coincidència entre l'equip de
professorat de la modalitat presencial i virtual. En el cas de la modalitat virtual un professor propi (en plantilla UOC)
ha estat el responsable de l'assignatura i un professor/a de la UdG ha impartit directament però de manera
coordinada la docència als alumnes de la modalitat virtual. Quan per imperatius professionals qualsevol professor/a
de la UdG no ha pogut assumir directament la docència dels alumnes de la modalitat virtual s'ha prioritzat que un
altre professor de la UdG la pogués assumir (en ocasions persones del mateix equip docent i de recerca a la UdG).
Esment a part mereix la docència de l'assignatura TFM. Aquesta assignatura que s'imparteix exclusivament al campus
virtual de la UOC ha anat ampliant el nombre de professors col·laboradors i en la darrera edició ha arribat a tenir un
equip de 12 professors col·laboradors sota la coordinació acadèmica d'una professora agregada de la UOC. Entre
l'equip de professors col·laboradors comptem amb professorat de la UdG (40%), professors UOC (30%)
majoritàriament en tots cassos de l'àmbit de PETRA i professionals en exercici (30%) tant en l'àmbit sanitari com en
l'àmbit de la Salut Pública en l'administració catalana professionals. El Màster de Formació del Professorat de
Secundària (MFPSEC) mostra també una docència majoritària (72,5%) de professorat dels departaments que tenen la
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seva seu a la FEP (Didàctiques Específiques, Pedagogia i Psicologia), però enriquida amb les aportacions de professorat
de diversos departaments vinculats a d’altres facultats de la UdG (Biologia, Ciències Ambientals, Filologia i
Comunicació, Física, Geografia, Història i Història de l’Art i Química); els diferents departaments que hi fan docència
són un reflex clar de la contribució disciplinar a les tres especialitats programades: Geografia i Història, BiologiaGeologia/Física-Química i Llengua i Literatura Catalana i Castellana (evidència 3.4.1_FEP_PDDT_2016-17).
Pel que fa a la categoria docent i nivell de qualificació acadèmica, en el MADEI, per les característiques d’aquesta
titulació, que pretén formar professionals de l’educació especialistes en atenció a la diversitat i l’educació inclusiva, la
col·laboració de persones que treballen en l’àmbit del sistema educatiu o en altres serveis especialitzats es considera
altament positiva. El curs 2016-2017 s’incorporen 3 professors associats que fan docència d’un 20% dels crèdits del
màster. Cal procurar, no obstant això, que aquest percentatge no superi la tercera part del professorat del màster, i
que com a mínim el 75% de la docència la realitzi professorat doctor, tal com ha ocorregut fins ara (taules 10, 11 i 12
MADEI).
Taula 10 MADEI. Professorat per categoria i segons doctorat

Doctors
No doctors
TOTAL

Permanents 1

Permanents 2

7

3

7

Lectors

Associats

Altres

Total

% Professorat
acreditat
(ANECA/AQU)

10
3
3

3

2
2

100

5
15

Permanents 1: Professorat permanent pel que és necessari ser doctor (CC,CU,CEU,TU, Agregat i assimilables en centres privats)
Permanents 2: Professorat permanent pel que no és necessari ser doctor (TEU, Col·laboradors i assimilables en centres privats)
Altres: Professorat visitant, becaris, etc.
El professorat funcionari (CU, TU, CEU i TEU) es considerarà com acreditat.

Taula 11 MADEI. Hores impartides de docència (HIDA) segons categoria de professorat i doctorat

Doctors
No doctors

Permanents 1

Permanents 2

264

106

Lectors

Associats

Altres

120

29.5

Total
370
149.5

Taula 12 MADEI. Percentatge d’hores impartides de docència (HIDA) segons tipologia del professorat a les assignatures
seleccionades
Assignatura
Polítiques educatives, legislació i models
d'inclusió educativa. Perspectiva
internacional
Planificació i gestió de projectes de
recerca en educació inclusiva
Pràctiques externes supervisades
Treball Final de Màster

Nombre
ECTS
3
3

Departament/Àrea assignada

N. alumnes

Nombre
Grups

PEDAGOGIA/ Didàctica i Organització Escolar

32

1

PEDAGOGIA / Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en

31

1

31
31

1
1

Educació

6
6

DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES / Didàctica de la llengua
i la literatura/ Didàctica de la Matemàtica
PEDAGOGIA / didàctica i organització educativa
/Mètodes d'investigació i diagnòstic en educació
PSICOLOGIA/ Psicologia evolutiva i de l'educació
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Assignatures

Polítiques educatives, legislació

Permanents 1

Permanents 2

Lectors

Associats
Doctors

Associats
no doctors

Altres

Total

100

100

100

100

i models d'inclusió educativa.
Perspectiva internacional
Planificació i gestió de projectes
de recerca en educació inclusiva

Pràctiques externes
TFM

93,3
90,3

6,7
3,2

6,5

100
100

En el MFPSEC, pel que fa al nivell de qualificació acadèmica i a la categoria docent del professorat en el curs 20162017, cal tenir en compte que el caràcter professionalitzador del màster fa necessària la participació de professionals
externs i en actiu en l’àmbit de la docència a secundària, ja que, per a determinades assignatures, la incorporació de
professorat provinent de l'exercici professional és un valor afegit que permet garantir una interacció de qualitat entre
coneixement teòric i professional. Aquest és un factor inherent a la naturalesa d'aquest màster, i ha de condicionar la
lectura d'aquestes dades, perquè una dada general positiva, com la participació de professorat doctor a temps
complet en un màster, podria ser negativa en aquest màster en concret, si impliqués que només hi ha professorat a
temps complet doctor i no hi ha professorat associat (doctors o no) que siguin també docents de l'etapa d'educació
secundària. Aquest fet, doncs, condiciona la distribució de professorat en les diferents categories docents (taules 10,
11 i 12 MFPSEC).
Durant el curs 2009-2010, que va ser el primer curs en el qual es va impartir el màster a la UdG, el professorat a temps
complet representava un 15,55%, mentre el el curs 2015-2016, era del 55,1%. Durant el curs 2016-2017, la situació és
semblant a la del curs passat, amb un petit descens, perquè hi ha un 53,05 de professorat a temps complet. En
nombre de professorat, durant el curs 2016-2017 hi havia 26 professors a temps complet (permanents 1, permanents
2 i lectors) i 23 professors del bloc de comissions de serveis temporals i associats. Aquesta disminució s'ha de
relacionar obligatòriament amb la jubilació de professorat i la falta de reposició de places de temps complet per les
restriccions pressupostàries generals que afecten el capítol 1 dels pressupostos universitaris.
La situació del curs 2016-2017 sembla adequada per a la naturalesa del màster: aproximadament la meitat de
professorat està a temps complet, i l'altra meitat és professorat associat i professorat de secundària alhora. Aquesta
proporció ens permet avançar en un model formatiu que crea equips de professorat, de la següent manera: en les
assignatures del bloc comú, es tendeix a fer equips de dos professors per assignatura, un professor a temps complet i
un professor associat. En les assignatures d'especialitat, les de complements disciplinaris són majoritàriament
impartides per professorat exclusivament universitari, mentre que les del bloc didàctic busquen l'equilibri entre
professorat universitari, tant professorat a temps complet com associat (taula 10 MFPSEC) [IAI/14/02 – Pla Millora].
Quant al percentatge de docència impartida per professorat doctor, per una banda ve condicionat per la necessitat de
comptar amb professorat en actiu a secundària, on és difícil trobar-hi doctors, considerant també que en la selecció es
valora, essencialment, la idoneïtat i experiència de cares a impartir alguna matèria específica. Per altra banda, però, el
percentatge de docència impartida per doctors ha anat augmentant progressivament des de les primeres edicions
(42%) fins a situar-se en un 62,87% durant el curs 2015-2016 i en un 60,15% durant el curs 2016-2017 (set dels quals
no és professorat a temps complet), sent aquesta una aposta de la UdG i de la Facultat d’Educació i Psicologia en el
seu compromís en la formació pedagògica i didàctica.
Si es tenen en compte les hores, en el curs 2016-2017 hi ha un 52,1% de les hores de docència impartides per
professorat associat o en comissió de serveis que prové de l’Ensenyament Secundari. Aquest percentatge ha anat
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disminuint des de les primeres edicions del màster (71% en el curs 2009-2010; 47,95% el curs 2015-2016) fins a arribar
a un punt d’equilibri amb el professorat universitari, equilibri que valorem positivament per la complementarietat
esmentada.
El lleuger augment que es detecta durant el curs 2016-2017 d'hores de professorat a temps parcial respecte al curs
anterior s'han de relacionar amb les jubilacions de professorat a temps complet que s'han produït. Cal considerar
també que un percentatge considerable del professorat universitari que imparteix docència al màster ha estat
anteriorment a l’ensenyament secundari o hi té una vinculació especial, per la recerca, col·laboracions, o cursos de
formació, entre altres.
Respecte al professorat doctor/no doctor, el 60,1% de les hores de classe són impartides per professorat doctor (a
temps complet o a temps parcial) i el 39,9% són impartides per professorat no doctor (tots a temps parcial). Ja hem
justificat en punts anteriors la necessitat de tenir un percentatge de professorat en actiu en centres de secundària fent
classe en el màster, professorat que no és necessari que sigui doctor per acomplir la seva funció com a expert a l'aula.
Malgrat tenir en compte aquest requeriment com a positiu, també podem afegir com a comentari positiu que el
màster continua tenint més classes impartides per doctors que per no doctors (taula 11MFPSEC) [IAI/15/19 - Pla
Millora].
Taula 10 MFPSEC. Professorat per categoria i segons doctorat

Permanents 1

Permanents 2

19

4

3

19

4

3

Doctors
No doctors
TOTAL

Lectors

Associats

Total

Altres

4
14
18

3
2
5

33
16
49

%
Professorat
acreditat
(ANECA/AQU)
80

Taula 11 MFPSEC. Hores impartides de docència (HIDA) segons categoria de professorat i doctorat
Permanents 1
Doctors
No doctors

Permanents 2

760

194

Lectors

Associats

87

Total

Altres

162
744

106
123

1309
867
2176

Taula 12 MFPSEC. Percentatge d’hores impartides de docència (HIDA) segons tipologia del professorat a les assignatures
seleccionades
Assignatura

N.
ECTS

Departament/ Àrea assignada

N.
alumnes
curs

Nombre
Grups

Característiques organitzatives i curriculars
de l’etapa i els centres d’ensenyament de
secundària
L'alumne de secundària: aprenentatge i
desenvolupament de la personalitat
Didàctica específica de l'àmbit. Introducció
a la didàctica de les ciències (esp. BioGeo/Fis-Qui

3

PEDAGOGIA
Didàctica i Organització educativa

118

5

4

PSICOLOGIA
Psicologia Evolutiva i de l’Educació
DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
Didàctica de les Ciències Experimentals

116

5

34

2

2

DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
Didàctica de les Ciències Socials

41

2

3

FILOLOGIA I COMUNICACIÓ
Comunicació audiovisual
PEDAGOGIA
Didàctica i Organització educativa
PSICOLOGIA

44

2

114
114

1
1

Innovació, canvi i millora de l'educació en
l'àmbit de les ciències socials (esp.
Geografia-Història
Recursos lingüístics (esp. Llengües)

4

Pràctiques externes

14

TFM

6
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Psicologia Evolutiva i de l’Educació
DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
Didàctica de les Ciències Experimentals
Didàctica de les Ciències Socials Didàctica de les
Llengües
BIOLOGIA
Bioquímica i biologia molecular
GEOGRAFIA
Geografia Física
HISTÒRIA I HISTÒRIA DE L’ART
Història de l’Art
Història d’Amèrica
FILOLOGIA I COMUNICACIÓ
Filologia Catalana
QUÍMICA
Química Inorgànica
CIENCIES AMBIENTALS
Geodinàmica externa
Assignatures

Permanents 1

Característiques organitzatives i
curriculars de l’etapa i els centres
d’ensenyament de secundària
L'alumne de secundària:
aprenentatge i desenvolupament
de la personalitat
Didàctica específica de l'àmbit.
Introducció a la didàctica de les
ciències
Innovació, canvi i millora de
l'educació en l'àmbit de les
ciències socials
Recursos lingüístics
Pràctiques externes
TFM

Permanents 2

Lectors

50

Associats
Doctors

Associats
no doctors

Altres

50

47,1
100

Total

100

52,9

100

100

36,2
36,2

3,8
3,8

7,7
7,7

3,8
3,8

30
30

100
18,5
18,5

100
100

Respecte al nivell de qualificació acadèmica, al curs 2016-2017, en el MIJS les dades han estat les que es presenten en
la taula 10 MIJS. Com es pot veure, el 100% del professorat doctor que imparteix docència en aquest màster és
professorat acreditat. Només hi ha dos casos en els que aquest paràmetre no es compleix: el cas d’un TEU i el cas d’un
professor associat que està acabant la tesi doctoral i, per tant, no pot demanar acreditació. Ambdós professors tenen
més de 20 anys d’experiència en l’àmbit de l’acció socioeducativa i el treball amb joves, raó per la qual participen en la
docència d’aquesta titulació.
L’opció interuniversitària a l’hora de plantejar aquest màster va partir, entre d’altres raons, de la possibilitat de poder
escollir el professorat millor preparat i més especialitzat en la recerca i el coneixement de la joventut i les polítiques
de joventut en cada una de les sis universitats públiques catalanes. Es disposa, doncs, en cada cas, de responsables de
grups de recerca acreditada i d’aquells acadèmics amb una tradició i solidesa contrastada en el treball i l’estudi de la
joventut.
Taula 10 MIJS. Professorat per categoria i segons doctorat

Permanents 1

Permanents 2

Lectors

Associats

Altres

Total

%
Professorat
acreditat
(ANECA/AQU)
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18

3
1
1
23
100%
1
1
2
50%
18
1
3
2
1
25
96%
En relació amb les hores impartides de docència segons la categoria de professorat i doctorat, la taula 11 MIJS fa
evident que el 95% de les hores de docència són responsabilitat de professorat doctor. Encara més, el 81% de les
hores de docència són impartides per professorat permanent 1, és a dir, catedràtic, titular d’universitat i agregat.
Doctors
No doctors
TOTAL

Taula 11 MIJS. Hores impartides de docència (HIDA) segons categoria de professorat i doctorat
Permanents 1
Doctors
No doctors

Permanents 2

548,8

Lectors

5

Associats

69,7

Total

Altres

20
30

5

643,5
35

En relació amb la tipologia de professorat que imparteix les assignatures seleccionades per a la revisió en aquesta
acreditació, es pot comprovar en la taula 12 MIJS com la totalitat de la docència és impartida per professorat
permanent tipus 1. Pel que fa a les assignatures de pràctiques externes i treball final de màster, la major part de la
docència també està en mans de professorat permanent 1: el 96% en el cas de les pràctiques externes i el 60,5% en el
cas dels TFM. Quan no és professorat permanent 1, és professorat lector qui porta aquesta docència justificat per la
necessitat de poder acreditar aquesta participació en la promoció de la carrera professional que se li exigeix.
Taula 12 MIJS. Percentatge d’hores impartides de docència (HIDA) segons tipologia del professorat a les assignatures
seleccionades
Assignatura

Nombre
ECTS

Estudis i recerca sobre joventut

5

Polítiques i programes de joventut

5

Pràctiques externes
Treball final de màster

Assignatura

Estudis i recerca sobre joventut
Polítiques i programes de
joventut
Pràctiques externes
Treball final de màster

6
10

N. alumnes
curs

Departament/ Àrea assignada

Departament de Sociologia / Sociologia
Departament de Pedagogia / Teoria i
història de l’educació
Els sis departaments de les sis universitats
implicades en la coordinació del MIJS
Els sis departaments de les sis universitats
implicats en la coordinació del MIJS

Nombre grups
curs

13

1

14

1
Atenció
individual
Atenció
individual

14
14

Associats
Doctors

Associats
no
doctors

Altres

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

5

-

0,5
1,18

-

-

-

11,8
4,55

Permanents 1

Permanents 2

5

-

5
11,3
2,75

Lectors

Total

Respecte al nivell de qualificació acadèmica i categoria docent del MIPGS al curs 2016-2017, les dades es poden
consultar a la taula 10 i 10b. Com es pot veure la totalitat del professorat permanent en la modalitat presencial és
doctor. La modalitat presencial disposa també de 5 professors associats vinculats als àmbits clínics i d’assistència en
psicologia general sanitària d’hospitals i entitats públiques. El fet que una assignatura comparteixi programa entre un
doctor acadèmic i un professional rellevant de l’àmbit de la psicologia sanitària dona prestigi a un Màster que té com
a principal objectiu acreditar els alumnes com a psicòlegs generals sanitaris i capacitar-los pel treball dins d’aquest
àmbit. La modalitat virtual del Màster compta amb la totalitat de docents doctors permanents i acreditats.
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En relació amb les hores de docència impartides segons categoria en el MIPGS, podem apreciar com la gairebé
totalitat de la docència, tant a la modalitat presencial com virtual és impartida per doctors. Només 125 hores de les
545 és impartida per professorat associat no doctor i en el cas de la modalitat virtual el 100% del professorat és
doctor (taules 11 i 11b). A la taula 12MIPGS es pot apreciar que hi ha hagut una descompensació clara entre el
nombre d’estudiants que es matriculen a la modalitat presencial i els que ho fan a través del campus virtual. Tal com
hem comentat en altres parts d’aquest informe això és degut, probablement, a que, al donar de manera oberta les
dues possibilitats, molts estudiants prefereixin realitzar el Màster a distància que els hi permet compaginar més bé la
seva feina. En el cas de les pràctiques II i TFM el fet que hi hagi menys estudiants és perquè alguns van optar per fer el
Màster de manera més lenta, no pas en tres semestres. Finalment, cal comentar que l’assignatura de Fonaments
Científics és un bon exemple del tipus de docència compartida que es realitza entre dos docents, un titular acadèmic i,
en aquest cas, un associat professional ambòs amb titulació de doctor. L’assignatura Entrenament en Habilitats
bàsiques, en canvi. és l’excepció. És la única assignatura del Màster que és impartida per una sola docent, doctora i
Titular. Tot i que, en un principi, es va pensar amb impartir-la segons el model exposat més amunt, és a dir, portada a
terme conjuntament per un professor titular acadèmic i un professor associat, un cop dissenyada i programada, la
professora associada que estava prevista, per raons laborals, no va poder assumir el 50% i es va decidir que assumís la
totalitat la docent titular. Cal dir, però, que, en aquest cas, la docent és, al mateix temps, especialista en psicologia
clínica, acreditació que li fou atorgada pel Ministerio de Educación per la seva experiència professional durant els anys
anteriors al seu ingrés com a titular a la Universitat. i per la seva experiència posterior en el disseny i aplicació de
programes clínics en el marc dels laboratoris del Departament de Psicologia.
S’adjunta evidencia 3.4.8_MIPGS_Taula_Acreditació_PC_PGS, sobre el professorat del MIPGS amb títol d’Especialista
en Psicologia Clínica o Habilitació com a Psicòleg General Sanitari
Taula 10 MIPGS. Professorat per categoria i segons doctorat de la modalitat presencial

Doctors
No doctors
TOTAL

Permanents 1

Permanents 2

9

1

9

1

Lectors

Associats

Altres

Total

5
5
10

15
5
20

%
Professorat
acreditat
(ANECA/AQU)
66,67%

Taula 10b MIPGS. Professorat per categoria i segons doctorat de la modalitat virtual

Permanents 1
Doctors
No doctors
TOTAL

Permanents 2

Lectors

Associats

Altres

Total

7

7

7

7

%
Professorat
acreditat
(ANECA/AQU)
85,71%

Taula 11 MIPGS. Hores impartides de docència (HIDA) segons categoria de professorat i doctorat. Modalitat presencial
Permanents 1
Doctors
No doctors

382

Permanents 2

Lectors

24

Associats

Altres

Total

139
125

545
125

Taula 11b MIPGS. Hores impartides de docència (HIDA) segons categoria de professorat i doctorat. Modalitat virtual
Permanents 1
Doctors

526

Permanents 2

Lectors

Associats

Altres

Total
526
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No doctors

Taula 12 MIPGS. Percentatge d’hores impartides de docència (HIDA) segons tipologia del professorat a les assignatures
seleccionades. Modalitats presencial i virtual
Assignatura

Nombre
ECTS

Departament/Àrea assignada

N. alumnes
curs

Nombre
Grups curs

Fonaments científics i professionals de la
psicologia sanitària (modalidad presencial)
Fonaments científics i professionals de la
psicologia sanitària (modalidad virtual)
Entrenament en habilitats bàsiques del psicòleg
general sanitari (modalitat presencial)
Entrenament en habilitats bàsiques del psicòleg
general sanitari (modalitat virtual)
Pràctiques externes I
Pràctiques externes II
TFM

6

Departament Psicologia UdG

5

1

6

Universitat Oberta Catalunya

55

1

6

Departament de Psicologia (UdG)

6

1

6

Universitat Oberta Catalunya

55

1

12
18
12

Departament de Psicologia. UdG
Departament de Psicologia. UdG
Universitat Oberta Catalunya

61
36
34

Assignatura

Fonaments
científics
i
professionals de la psicologia
sanitària (modalidad presencial)
Fonaments
científics
i
professionals de la psicologia
sanitària (modalidad virtual)
Entrenament
en
habilitats
bàsiques del psicòleg general
sanitari (modalitat presencial)
Entrenament
en
habilitats
bàsiques del psicòleg general
sanitari (modalitat virtual)
Pràctiques externes I
Pràctiques externes II
TFM

Permanents 1

Permanents 2

Lectors

Associats
Doctors

Associats
no
doctors

Altres

Total

50%

50%

100%

1

1

2

100%

100%

1

1

94,28%
87,5%
6

5,72%
12,5%
2

100%
100%
8

Pel que fa a reconeixement de trams de docència i recerca, a la taula 13 apareixen els percentatges del professorat
que poden tenir o han tingut un tram viu, tant docent com de recerca. En el MADEI cal destacar que dues terceres
parts del professorat disposa de tram viu de recerca. Per tant, dels 15 professors del màster del curs 2016-2017, 10
disposaven d’aquest tram viu i 5 no. D’aquests 5, 4 corresponen a professorat no doctor. Pel que fa al tram de
docència, i un 74% del professorat disposa de tram viu de docència. El 26,03% que no en té correspon a tres
professors associats i a 2 professores no doctores que fan una col·laboració puntual en el màster . Cal dir que més del
70% de les hores de docència del màster van ser impartides per professorat amb tram viu de recerca i amb la docència
avaluada positivament. Excepte en el cas de dos professors associats, la resta del professorat (13 professors) estan
vinculats als grups de recerca de la UdG.
En el MFPSEC, en el cas de la recerca, un 60,34% dels professors del màster són professors que no tenen opció ni de
demanar tram de recerca, ni de demanar tram de docència. Per tant, a dintre dels que poden demanar trams, que són
un 39,66%, un 22,29% tenen tram viu i un 17,37 % no tenen tram viu en aquest moment. Aquestes dades tenen una
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interpretació que va més enllà del màster, segurament relacionada amb l’enduriment dels criteris per atorgar trams
de recerca que s’han produït en les últimes convocatòries. Certament, un major percentatge de professorat amb
trams de recerca seria una dada favorable, però aquest canvi s'ha de produir a partir d'unes polítiques més definides
de recerca, que solen partir d'altres àmbits, com els departaments o un institut de recerca, i que òbviament no són
una línia prioritària en un màster que té un caràcter eminentment professionalitzador.
En el cas de la docència, un 60,34% dels professors del màster són professors que no tenen opció ni de demanar tram
de recerca, ni de demanar tram de docència. Per tant, a dintre dels que poden demanar trams, que són un 39,66%,
pràcticament la totalitat dels professors (un 38,42%) tenen tram viu i un 1,24 % no tenen tram viu en aquest moment.
Es tracta, evidentment, d’una dada positiva per al caràcter professionalitzador d’un màster que forma docents
Quant al MIPGS, pel que fa al tram de recerca en la modalitat presencial prop d’un 50% del professorat té tram viu. Pel

que fa al tram docent en la modalitat presencial, un 60,6% professorat té tram viu. No és un percentatge menor tenint
en compte que hi ha professors que, al ser professionals associats, alguns dels quals han entrat nous a la Udg amb
motiu del Màster no han optat a aquest tipus d’acreditació. Pel que fa a la modalitat virtual, un 85,7% de professors
tenen el tram de recerca viu, un percentatge significativament positiu. En canvi, la UOC no sol demanar trams de
docència per la qual cosa el percentatge de tram és més baix.

Taula 13. Percentatge d’hores impartides de docència (HIDA) segons trams MADEi, MFPSEC, MIJS, MIPGS
Tram docent

Tram de recerca
Sense tram

Amb tram no viu

Amb tram viu

Sense tram

Amb tram no viu

Amb tram
viu

MADEI

26,03%

6,01%

67,97%

26,03%

_______

74,00%

MFPSEC

60,34%

17,37%

22,29%

60,34%

1,24%

38,42%

MIJS

12,46%
39,4%

0,32%
13,73%

87,2%
46,87%

0,27%
39,4%

8%
_______

91,7%
60,6%

_______

14,3%

85,7%

_______

85,7%

14,3%

MIPGS
(modalitat presencal)
MIPGS
(modalitat virtual)

En l’àmbit de la recerca, malgrat que existeix una progressió evident en el potencial investigador de la FEP, és
important mantenir i reforçar les accions que ja es porten a terme per tal d’impulsar i facilitar l’activitat investigadora
del professorat, l’estructuració i consolidació dels grups de recerca, la participació en projectes de recerca i docents de
caràcter competitiu, etc. Aquestes accions són:
•
•
•

•

Des dels tres departaments vinculats directament amb la FEP (Pedagogia, Psicologia, i Didàctiques Especifiques)
es convoquen anualment ajuts al professorat per a la traducció d’articles i també per a l’assistència i presentació
de comunicacions a congressos i/o jornades.
Des de l’Institut de Recerca Educativa (IRE) s’organitzen eventualment conferències, seminaris i workshops,
impartits per experts d’universitats espanyoles, europees i americanes, de temàtiques variades i que puguin ser
d’utilitat per a la investigació dels diferents membres de l’Institut.
L’Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida (IRQV) creat el 1997, des dels seus inicis ha impulsat l’acreditació del
professorat que en forma part mitjançant estratègies diverses com ara: organització de congressos i jornades,
publicació de monografies de recerca, ajuts econòmics per a traduccions d’articles, programació i participació en
màsters de recerca i doctorats, etc. Així mateix ha fomentat la fusió entre els grups de recerca que en formen
part per a fer-los competitius a l’hora de demanar finançament per a projectes d’investigació.
Des de l’1 d’octubre de 2013 fins 1 d’octubre de 2016 es va disposar del suport d’un tècnic de recerca cofinançat
pel Ministeri de Ciència i Innovació (Personal Técnico de Apoyo PTA2012-6990-A) amb l’objectiu de dinamitzar
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els grups de recerca de la Facultat i afavorir-ne la internacionalització. El tècnic tenia com a missió principal
detectar les experteses dels grups o individuals, afavorir sinèrgies, informar sobre convocatòries de recerca
adequades al perfil dels investigadors de la Facultat, donar suport en la redacció de propostes de projectes,
especialment en la part tècnica, informar sobre altres grups de recerca internacionals que cerquen socis. Així
mateix, el tècnic assessorava en d’altres qüestions relacionades amb la recerca com ara la viabilitat
d’incorporació de personal investigador novell o les directrius per obtenir un millor impacte en les publicacions
científiques. Actualment, a partir de setembre de 2017, la FEP disposa de 4 promotores de recerca, que donen
suport a diferents agrupacions de grups de recerca (taula 14).
Taula 14. Promotors de recerca FEP
Promotora recerca
1.
Transfer 2016/02

2.
Transfer 2016/10
3.
Transfer 2016/16
4.
Transfer 2016/20
5.
Està pendent la convocatòria per
aquest cinquè promotor de recerca

Grups de recerca
GRHCS046 Qualitat del procés d'ensenyament - Aprenentatge i formació del professorat
GRHCS002 Grup de recerca en Educació científica i ambiental
GRHCS067 Equip de recerca col·laborativa per a la millora curricular, organitzativa i de
l'orientació en educació.
GRHCS101 Educació, infància i connexions
GRHCS049 Infància, Adolescència, Drets de la infància i la seva Qualitat de vida.
GRHCS052 Psicologia de la Salut
GRHCS061 Grup de recerca en Polítiques, Programes i serveis educatius i socioculturals.
GRES.
GRHCS106 CISA - Grup de recerca en Ciències Socials i Aplicades
GRHCS047 Psicologia evolutiva i de l'educació
GRHCS096 Envelliment, Cultura i Salut
GRHCS095 Llenguatge i Cognició
GRHCS044 UdiGitalEdu: Creative Learning, SEAM and social change
GRHCS040 Recerca en la diversitat
GRHCS003 Grup de recerca en Educació, Patrimoni i Arts Intermedia (GREPAI)

Aquestes promotores de recerca s’emmarquen sota convocatòria pública del programa de foment de la transferència
a la UdG (3.4.2_Resolució_Promotors_Recerca). Es tracta d'un personal amb contracte laboral d'obra i servei determinat,
per un termini de 18 mesos i amb caràcter improrrogable. Les funcions que tenen assignades són:







Impulsar la transferència de recerca del grup de recerca o associació de grups de recerca, en el que
estigui destinada.
Conèixer i estar al dia dels canvis en l'àmbit al que estaran adscrites.
Posar a disposició del grup o associació de grups de recerca, la seva expertesa en la captació de
projectes, convenis i contractes.
Millorar els inputs de finançament dels equips en els que s'integren.
Aconseguir millores en els indicadors objectius de transferència reconeguts a nivell nacional, estatal i
internacional, dels grups de recerca o associació de grups de recerca en el que s'integrin.
Contribuir en l'obtenció de recursos necessaris per finançar noves places de promotors de
transferència, més enllà de la durada d'aquest programa.

Per tant, podem dir que la composició del professorat i la seva expertesa compleix amb els requeriments de
qualificació acadèmica i expertesa professional necessàries per a garantir un programa formatiu de qualitat en els 4
màsters que s’imparteixen a la Facultat. Així mateix, el professorat està implicat activament en projectes de recerca
finançats en convocatòries competitives i compta amb contribucions de recerca rellevants dins de la disciplina del
màster 10.
10

Com a informació addicional aportem com a evidències el currículum abreujat del professorat implicat en les assignatures objecte d’estudi en
l’estàndard 6 (6.1. i 6.2) (evidències 3.6.8)
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Criteris assignació professorat tutories de pràctiques i de TFM
L’assignació de professorat tutor a les pràctiques externes supervisades del MADEI es realitza en funció de l’assignació
de crèdits que els departaments que hi imparteixen docència assignen al seu professorat. Els crèdits (0,15 crèdits per
estudiant, segons la normativa UdG) s’assignen a professorat que fa docència en el màster i preferentment a temps
complet i doctor.
Pel que fa a l’assignació de tutors de TFM, el criteri que se segueix és que sigui professorat a temps complet. El curs
2016-2017 només un dels professors associats va tutoritzar dos treballs de fi de màster. Es té en compte també el
tema del treball a l’hora d’assignar tutor. Durant els dos cursos de funcionament del MADEI la majoria dels treballs
han partit de propostes dels estudiants, solament algunes propostes han estat plantejades pel professorat. De cares
als pròxims cursos cal augmentar l’oferta de propostes de TFM per part del professorat que es puguin vincular a les
línies de recerca en les quals participa el professorat del màster.
El MFPSEC compta amb la participació de docents de deu departaments de la UdG. Com que tots els departaments
han mostrat sempre predisposició per tutoritzar pràctiques, habitualment s’assignen els crèdits de tutoritzacions de
pràctiques de manera ponderada, segons els crèdits docents de cada departament en el pla docent del màster. Un cop
feta aquesta assignació, són els departament els que decideixen quin del seu professorat serà l’encarregat de
tutoritzar les pràctiques del màster. Cal dir que des de Coordinació hi ha un contacte directe amb les direccions de
Departament, de manera que es recomana que s’esculli professorat que ja hi té experiència, o professorat que hi està
interessat, perquè aquest aspecte motivacional és, sens dubte, un factor de l’èxit en la tutorització. Si es produeix
algun problema de manera continuada amb alguna tutoria, es parla amb el professor o professora en qüestió i si cal,
amb el seu departament. També cal dir que els tutors ho són de pràctiques i de TFM alhora, perquè una part dels
continguts d’ambdues matèries està relacionada i això facilita la tutoria des d’un punt de vista pràctic i també
pedagògic.
En el MIJS el professorat que s’assigna a la tutoria de pràcticum i de TFM es fa a partir dels següents criteris:
•

•
•

•

L’assignació de tutorització de pràcticum i TFM es fa de forma conjunta. És a dir, el mateix professor que
tutoritza el pràcticum és també tutor del TFM del mateix estudiant. D’aquesta manera es dóna compliment al
Pla d’Acció Tutorial d’aquesta titulació (3.5.3_MIJS_PAT) i alhora es facilita l’aprofitament i complementarietat
tant en les tutories com en les competències que es treballen en ambdues assignatures.
Únicament es fa entre el professorat que imparteix docència en la titulació i que té una estreta vinculació en
d’altres assignatures del MIJS. Per tant, es tracta de professorat coneixedor tant de la titulació, com del pla
d’estudis i el perfil professional, així com també dels mateixos estudiants.
L’assignació majoritària s’assumeix des dels propis coordinadors del MIJS de cada una de les sis universitats,
garantint d’aquesta manera la coordinació global del projecte formatiu i l’excel·lent coordinació a través de
les reunions del Consell Docent de Coordinació. Es pot comprovar com en el curs 2016-2017 en el 93 % dels
casos són els mateixos coordinadors del MIJS en les diferents universitats els tutors de pràctiques i TFM. Es
tracta, per tant, de professorat permanent (catedràtics, titulars d’universitat o agregats) amb trajectòria
acadèmica i de recerca acreditada, especialistes reconeguts en temes de joventut, amb trams de recerca vius
i membres de grups de recerca competitius. Es poden veure els tutors de pràctiques a l’evidència
3.4.7_MIJS_Tutorització_Pràcticum, i els tutors de TFM a l’evidència 3.4.7_MIJS_Tutorització_TFM.
L’assignació d’un estudiant en un curs, implica la continuïtat del tutor en el curs següent si l’estudiant no
supera en el curs actual les pràctiques o el TFM. Només en el cas que l’estudiant ho sol·liciti i el Consell de
Màster hi estigui d’acord, s’accedeix a un canvi de tutor.

L’assignació de professorat tutor a pràctiques externes del MIPGS es realitza en funció de l’assignació de crèdits que
els departaments assignen al seu professorat. En el cas del Departament de Psicologia es considera per les pràctiques I
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0,15 i per les pràctiques II 0,30. A termes pràctics això es tradueix a que un professor de pràctiques externes I tutoritza
entre 5 i 6 estudiants i un professor de pràctiques externes II 5 estudiants. Els alumnes tenen un docent, tutor
acadèmic i un tutor professional. Els tutors de Facultat són, preferentment i d’acord amb les possibilitats del
Departament de Psicologia de la UdG, professorat doctor a temps complert de la Universitat de Girona o de la
Universitat Oberta de Catalunya. S’adjunta evidencia 3.4.8_MIPGS_Taula_Professorat_Responsable_PE_i_TFM, taula
de professorat responsible de les pràctiques externes i del TFM al curs 2016/2017.
Els tutors professionals de centre són psicòlegs especialistes en psicologia clínica, psicòlegs psicosanitaris o psicòlegs
amb més de 5 anys d’experiència en centres o serveis sanitaris autoritzats i registrats com a Centres Sanitaris. Les
funcions de cada docent estan explicitades al Projecte de Màster presentat i avaluat per l’AQU i el Ministeri. S’han
establert mecanismes de coordinació entre els tutors de centres externs i els tutors acadèmics de Facultat.
Pel que fa a l’assignació de tutors de TFM, el criteri que s’ha seguit és el que establia la Memòria del Màster: el
professorat del TFM ha estat durant el curs 2016-2017, professorat de la Universitat de la UdG o de la UOC amb una o
vàries línies de recerca establertes.
Donades les valoracions exposades en aquesta dimensió, queda plenament justificada l’afirmació que els màsters
de la Facultat tenen establerts criteris adequats per a l’assignació de docència que assegura en tots els casos el
millor professorat.

Satisfacció de l’alumnat
Les enquestes de docència ens permeten conèixer el grau de satisfacció de l'alumnat amb el professorat. En aquest
sentit i en el cas dels màsters, cada coordinador pot activar, a través de la intranet i al final de cada semestre de l’any
acadèmic en curs, les enquestes de docència de les assignatures que ha matriculat l’estudiant. El model d’enquesta es
pot consultar a les evidències 3.4.3_UdG_Enquesta_Grau i 3.4.4_UdG_Enquesta_Màster.
En el cas dels màsters de la FEP, els qüestionaris d’avaluació de la docència que s’apliquen a totes les titulacions de la
universitat i que reben tots els estudiants per cada una de les assignatures a que està matriculat, tenen un índex baix
de respostes. Paral·lelament a aquests qüestionaris UdG, els màsters despleguen les seves pròpies estratègies de
valoració de l’estudi i/o del professorat.
En el MADEI es passa a final de curs un qüestionari de valoració general del curs (3.4.5_MADEI_Qüest_ValoracióGlobal )
en el qual els estudiants valoren de l’1 al 5 23 ítems relacionats amb la informació rebuda sobre el màster, l’acollida de
l’estudiant, la programació i desenvolupament del curs i els sistemes d’avaluació. Un últim ítem demana quina és la
valoració general del curs. El qüestionari té format electrònic. El curs 2016-2017 van respondre 15 estudiants (50%
dels estudiants matriculats). La mitjana dels 22 ítems és de 3,57, amb una mitjana de desviació típica de 0,93. Cal
destacar que les mitjanes de tots els ítems són superiors a 3. Els aspectes més ben valorats (mitjana per sobre de 3,7
fan referència a la informació sobre la programació del curs proporcionada als estudiants, la sessió d’acollida, les
tutories i seguiment dels estudiants i els mecanismes de comunicació amb els estudiants. També obté una mitjana de
3,71 la satisfacció amb els resultats obtinguts. Els aspectes que tenen una mitjana per sota de 3,5 són: Informació
proporcionada sobre la programació del curs, Pàgina web dels estudis, Coordinació dels mòduls per part del
professorat, Informació rebuda sobre el màster abans d'iniciar els estudis, Desenvolupament real en relació a la
programació (3.4.5_MADEI_Result_ValoracióGlobal ). El qüestionari s’ha aplicat per primer cop el curs 2016-2017, pel que
no es disposa de dades comparatives.
El MADEI també recull informació específica sobre el TFM a través d’un petit qüestionari
(3.4.5_MADEI_Qüest_ValoracióTFM). El curs 2016-2017 25 dels 26 estudiants que van presentar el TFM van respondre el
qüestionari (3.4.5_MADEI_Comparativa_ValoracióTFM). Els estudiants valoraven 7 ítems de l’1 al 5. La mitjana de la
valoració del conjunt d’ítems és de 4,72, amb una desviació típica de 0,7. Tots els ítems han estat valorats per sobre
de 4. Les dues qüestions més ben valorades han estat l’orientació rebuda a les tutories (mitjana 4,56) i l’interès
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general que ha tingut el treball per l’estudiant (4,72). El curs 2015-2016 també es va passar aquest qüestionari, que
van respondre 20 estudiants. La mitjana fou de 4,14 amb una SD de 0,85. Per tant, el curs 2016-2017 s’observa un cert
increment de la valoració mitjana del TFM que fan els estudiants. A l’evidència 3.4.5_MADEI_Comparativa_ValoracióTFM
es poden veure els resultats del qüestionari del curs 2015-2016 i del curs 2016-2017.
En el MFPSEC es pot conèixer la satisfacció de l’alumnat a través de tres indicadors:
-

Dues trobades informals amb representants d’estudiants (a finals de primer i segon semestre); intervencions
d’estudiants que assisteixen al Consell de Màster.
Enquesta interna del màster (es poden3 veure els models de 1r i 2n semestre a les evidències
3.4.6_MFPSEC_Qüest_ValoracióGlobal_sem1 i 3.4.6_MFPSEC_Qüest_ValoracióGlobal_sem2)
Qüestionaris d’avaluació de la docència del gabinet de planificació i avaluació de la UdG

Els resultats d’aquests tres indicadors es presenten al professorat en la reunió de final de primer semestre i de final de
segon semestre i debaten. Al mateix temps, tota la documentació està disponible en la carpeta compartida entre
coordinació i professorat. En general, es pot dir que cada any hi ha temes recurrents, alguns dels quals són millorables
i d'altres no. El curs 2016-2017, per exemple, els estudiants van reclamar un increment de les pràctiques, perquè van
valorar molt positivament les estades al centre. Aquest tema és un dels que se sol repetir cada any i que es considera
"no millorable", perquè els crèdits del mòdul de pràctiques estan fixats i no poden augmentar. Un altre dels temes
que van comentar com a millorable els estudiants del curs 2016-2017 va ser l'encavallament de continguts en algunes
matèries. Aquest tema sí que és millorable, i a més es relaciona amb el seguiment que ha de fer-se des dels diferents
nivells de coordinació del màster. Com que no era el primer curs que es reclamava aquest aspecte, el màster ja havia
previst la revisió de les assignatures del bloc genèric, que es va dur a terme durant el curs i que tindrà efectes el 20172018. A més, es van preveure tres mesures per al curs 2017-2018 per seguir treballant en aquest aspecte: seguir amb
la revisió d'un altre bloc d'assignatures; fer presentacions d'assignatures en blocs, amb tot el professorat implicat (no
pas una per una); i elaborar una llista breu dels descriptors de les assignatures per a cada especialitat perquè els
professros la tinguin a la seva disposició.
Per altra banda, cal dir que els elements que van ser valorats més positivament van ser el tracte proper i personalitzat
que reben els estudiants del màster per part de tot l'equip de coordinació, secretaria acadèmica i professorat en
general; i la possibilitat d'escollir de manera personalitzada les pràctiques amb el seguiment acurat del coordinador de
pràctiques.
L'últim element que es vol destacar, que es va mostrar clarament en les dues enquestes, és que les valoracions, a
mesura que es despersonalitzen, solen ser més crítiques. Per exemple, un mateix indicador pot tenir una bona
valoració quan l'objecte de l'enquesta és el professor, una valoració una mica pitjor quan l'objectiu és l'assignatura, i
una valoració encara més dura quan l'objectiu és el màster en general.
En el MIJS la satisfacció de l’alumnat, a banda del qüestionari d’avaluació que promou la universitat per a cada una de
les assignatures, es té en compte a través de diferents procediments [ISC/15/03 - Pla Millora]:
• Els qüestionaris d’avaluació que la pròpia titulació penja dins el moodle de cada assignatura (aula virtual) i
que es demana que cada estudiant contesti a l’acabar l’assignatura. L’índex de resposta continua essent molt
baix, però hi ha algunes dades importants. Es pot consultar el qüestionari de les assignatures “Estudis i
recerca sobre joventut (3.4.7_MIJS_Qüest_Avaluació_ERJ) i “Polítiques i programes de joventut”
(3.4.7_MIJS_Qüest_Avaluació_PPJ) i comprovar com, sobre 10, en ambdós casos la valoració està per sobre del
9.
• El qüestionari d’avaluació global del màster MIJS que contesten anònimament a través de la plataforma
virtual els estudiants una vegada han acabat la titulació. Tal com es pot veure l’anàlisi de resultats obtinguts
d’aquest qüestionari global pel que fa al curs 2016-2017 és molt satisfactori
(3.5.3_MIJS_Qüest_AvaluacióGlobal ). La qualificació mitjana global de la titulació és de 8,6. Totes les
puntuacions són per sobre de 8 (continguts tractats, metodologia emprada, aprenentatges fets, professorat,
atenció a tutories i documentació proporcionada). Val la pena ressaltar que la qualificació més alta és
l’atenció rebuda en les tutories del professorat, amb una puntuació mitjana de 9,30.
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A banda d’aquests instruments d’avaluació, en la darrera sessió de classe del curs és fa també una avaluació oral del
màster a partir de diferents dinàmiques que faciliten que es parli d’aquests aspectes que cal mantenir (fortaleses) i
aquells aspectes que a parer dels estudiants, cal millorar (debilitats). En aquest cas, cal esmentar també l’alt nivell de
satisfacció dels estudiants. Entre els aspectes més ben valorats hi ha: formació interuniversitària, atenció professorat,
continguts del màster i viatge d’estudis. Entre els aspectes a millorar, segons els mateixos estudiants, s’apunta: la
càrrega de treball que suposa el màster i el retorn d’alguns exercicis realitzats.
Quant al MIPGS, la satisfacció de l’alumnat es promou des de diferents procediments:
• Des de la plataforma virtual de la UOC s’han elaborat dos qüestionaris que es passen al final de cada
semestre (per tant dues vegades durant el curs) i que s’anomenen Informe de Valoració del Programa.
Aquest informe recull, per una banda, la satisfacció per a cada assignatura 11 i per l’altra la satisfacció del
Màster en genera (3.4.8_MIPGS_Valoració_Global_1S-Virtual, 3.4.8_MIPGS_Valoració_Global_2S-Virtual). L’informe
recull, per a cada assignatura i pel Màster en general informació sobre la satisfacció de l’alumne en relació
amb: a) el pla d’aprenentatge; b) l’actuació docent; c) els recursos per l’aprenentatge i d) el sistema
d’avaluació
•

Les enquestes d’avaluació que promou la UdG a través d’internet. Hem de dir però que, donada l’experiència
de baixa participació en aquest tipus d’enquesta per part dels estudiants i tenint en compte que els
estudiants presencials han tingut una ràtio de 5 o 6 alumnes per assignatura i en el Màster en la modalitat
presencial, la coordinadora va optar per fer reunions de valoració de les assignatures i del Màster amb els
estudiants i així conèixer de més a prop els punts forts i febles de la nova titulació (3.4.8_MIPGS_Acta_ReunióEstudiants.)

•

Qüestionari final promoció. Hem dissenyat, com a mesura complementària, un qüestionari per ser aplicat al
final de cada promoció (3.4.8_MIPGS_Valoració_Global_Promoció).

Referent a la satisfacció general del màster comentarem el que diuen les enquestes referents al pla d’aprenentatge,
els recursos d’aprenentatge i el sistema d’avaluació. Sobre el pla d’aprenentatge, en una escala que va de l’1 al 5, els
alumnes consideren que els objectius plantejats són coherents amb el pla d’estudis (4,01); que els continguts de les
assignatures es corresponen amb els objectius plantejats (4,03), que la metodologia emprada ha ajudat a superar
l’assignatura (3,76), que el calendari ha permès planificar i fer un bon seguiment de l’assignatura (3,28). Els alumnes
han puntuat un 3, 66 a la pregunta de si estan contents, en general, amb les assignatures del Màster. Els recursos
d’aprentatge és un dels punts importants del MIPGS i la mitjana dels alumnes els situa entre un 3,86 (per exemple, pel
que fa a si les activitats proposades ajuden a assolir els objectius d’aprenentatge, 3,89 (sobre si els materials de
l'assignatura son útils i estan actualitzats) o amb un 3,97 (sobre si les fonts d’informació donades són accessibles),
entre altres. El sistema d’avaluació ha estat avaluat en relació a aquests paràmetres: a) Les activitats proposades pel
seguiment de l’avaluació continuada m’ha ajudat a superar l’assignatura (3,85); l’alumne ha rebut el feedback
necessari per identificar els aspectes a millorar (3,08); El sistema d’avaluació és adequat per assolir els objectius de
l’aprenentatge (3, 56). La satisfacció general amb el sistema d’avaluació és de 3, 34. Podem deduir, doncs, que no hi
ha cap paràmetre del MIPGS que hagi quedat per sota de 3 tot i que hi ha aspectes que cal millorar com suggereixen
aquestes enquestes.
En relació amb les assignatures concretes hi ha força discrepància. Algunes tenen una puntuació màxima pel 100%
dels alumnes que han contestat a l’enquesta i d’altres, en canvi, necessiten millorar en alguns aspectes. Si agafem, per
exemple, l’assignatura Entrenament en Habilitats Bàsiques, tot i què el nombre d'alumnes que han respost la
enquesta no supera el 30% del total (16 sobre 55) considerem que a la enquesta reflecteix que els alumnes estan
satisfets amb el plantejament general de l'assignatura, i especialment amb el domini per part de la professora de la
11

Vegeu evidències: 3.4.8_MIPGS_Informe_Valoració_EHBAS, 3.4.8_MIPGS_Informe_Valoració_FONAM, 3.4.8_MIPGS_Informe_Valoració_AVAL,

3.4.8_MIPGS_Informe_Valoració_SiQdV, 3.4.8_MIPGS_Informe_Valoració_DIVFUN, 3.4.8_MIPGS_Informe_Valoració_SMGGRAN,
3.4.8_MIPGS_Informe_Valoració_PROMO, 3.4.8_MIPGS_Informe_Valoració_PROMO2, 3.4.8_MIPGS_Informe_Valoració_INTNEURO
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matèria. En tots dos àmbits les puntuacions son superiors al 70% de respostes positives. Així mateix s’han valorat
positivament els materials de l'assignatura que han inclòs tant un llibre en anglès com vídeos i lectures que
han facilitat el procés d'adquisició de les competències de l'assignatura.En la banda negativa cal remarcar que els
estudiants consideren que la càrrega docent de l'assignatura ha estat massa elevada i ho manifesten als ítems relatius
a la planificació de les activitats. Cal fer esment que s'ha anat modificant la càrrega de feina de l'assignatura per tal
d'adequar-la en la mesura del possible a les possibilitats dels estudiants i al nombre de crèdits assignats. El volum de
càrrega de feina és un dels punts que els estudiants consideren negatiu a la pràctica totalitat de les assignatures. Això
és explicable perquè la majoria dels estudiants estàn ja treballant i el màster els hi provoca una pressió de temps
elevada, difícil de gestionar (3.4.8_MIPGS_Informe_Valoració_EHBAS).
A l'assignatura Fonaments Científics i Professionals es dona una situació sobre la que hem considerat convenient
reflexionar. En primer lloc cal fer esment que el nombre de respostes també ha estat molt baix. Considerem que en
aquesta assignatura tot i què les puntuacions en ítems relatius a les fonts d'informació, adequació dels objectius de
l'assignatura i la coherència de l'avaluació continuada són positius entenem que hi ha un marge de millora.Aquesta
assignatura pel seu caràcter reflexiu, conceptual i de cultura professional ha sorprès als estudiants que cerquen en
aquest màsters eines pràctiques i no tan teòriques. A més, molts dels estudiants ja estan treballant i es coneixen els
protocols d’actuació, el codi deontològic i els fonaments base de l’actuació científica d’un psicòleg. Cal fer esment que
aquesta assignatura està sent redissenyada per adaptar-se a les expectatives dels alumnes en relació a l’aplicació
pràctica dels fonaments que s’estudien (3.4.8_MIPGS_Informe_Valoració_FONAM).
Com a conclusió podem dir que s'ha de tenir en compte que en molts casos el percentatge de resposta no supera el
20% del total del nombre d’alumnes, percentatge baix. A més, l'error mostral és en alguns casos també molt alt; és a
dir, hi ha respostes molt disperses i difícilment es poden fer inferències. El nivell d'exigència del Màster ha estat alt per
tal de poder donar resposta al que demana la regulació de la professió. Som plenament conscients que estava
inicialment dissenyat per ser una continuació del Grau; és a dir, que la seva demanda d'hores de dedicació ha estat i és
molt alta; però la realitat que ens hem trobat i què en cap cas podia ser motiu d’exclusió dels alumnes ha estat que
molts d’ells ja estaven en exercici professional amb la qual cosa la pressió de temps que han patit ha estat intensa.
Això també s'observa en l’elecció de la modalitat: podent triar entre una modalitat presencial i una virtual han triat
majoritàriament cursar el màster online perquè, tal com la majoria explica a les tutories de matrícula, ja estava
exercint la professió. Aquest problema no és atribuïble als alumnes; al contrari, considerem que la voluntat de cursar
el màster és alta, però també s'ha de tenir en compte el context normatiu, o sigui, que s’han trobat amb la
obligatorietat de cursar el màster per obtenir l'acreditació com a psicòleg sanitari i poder exercir la professió a aquest
àmbit.
Així, en el cas dels 4 màsters, afirmem que els estudiants estan molt satisfets amb la competència docent i
l’experiència investigadora/professional del professorat de màster
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4.2. El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per desenvolupar
les seves funcions i atendre els estudiants
Estructura de la plantilla, nombre de professors i satisfacció de l’alumnat amb l’atenció del professorat
Durant el curs acadèmic 2016-17, 275 professors (evidència 1.6_FEP_Professorat_Doctor_Categoria) han impartit un total
de 3034,99 crèdits de docència a un total de 2318 estudiants matriculats, entre estudiants dels graus (1991) i de
màster (327) (evidència 1.1_FEP_Matrícula Graus, 1.2_FEP_Matrícula Màsters).
Un indicador relacionat amb la dedicació del professorat és la ràtio estudiant/professorat. En aquest cas, el valor que
analitzem fa referència al curs 2016-2017 i s’obté establint la relació entre el nombre d’estudiants a temps complet i
el professorat també a temps complet 12.
L’increment d’aquesta ràtio en el MADEI el curs 2016-2017 respecte al curs 2015-2016 es deu al fet que el curs 20162017 s’incrementa considerablement el nombre d’estudiants matriculats al màster que passen dels 22 al curs 20152016 als 32 el curs 2016-2017. El nombre màxim de places a temps complet és de 30, pel que no es preveu que en els
pròxims cursos es pugui produir un augment significatiu d’aquesta ràtio (taula 15 MADEI).
Taula 15 MADEI. Relació estudiants ETC per PDI ETC (Equivalent a temps complet)

Curs

Crèdits
matriculats

Crèdits
pla
docent

ETC

PETC

Relació

2015-2016

1461

24,35

52,2

2,18

11,20

2016-2017

1875

31,25

51,9

2,16

14,45

En el cas del MFPSEC, la ràtio ha anat disminuint durant els tres darrers cursos. Durant el curs 2016-2017, aquest fet
es pot explicar per dues raons: per al bloc comú d’assignatures, el grup podia estar format per 30 persones com a
màxim, i per tant, es van poder fer quatre grups de les assignatures del bloc comú (que anys anteriors havien estat
tres grups); per al grup d’assignatures d’especialitat, la capacitat màxima de les quals era de 40 alumnes, també es van
poder fer desdoblaments, de manera que es podia desdoblar una tercera part de les hores de les assignatures en les
quals no hi havia optativitat.
Taula 15 MFPSEC. Relació estudiants ETC per PDI ETC (Equivalent a temps complet)
Crèdits
Crèdits pla
Curs
ETC
PETC
matriculats
docent
2014-2015
5722
95,366667
97,6
4,07

Relació
23,45

2015-2016

6526

108,76667

165,1

6,88

15,81

2016-2017

7003

116,71667

217,6

9,07

12,87

Pel que fa al MIJS, la relació entre estudiants ETC i PDI ETC és molt bona. El baix nombre d’estudiants d’entrada en les
darreres edicions ha permès treballar en una relació entre 4-5, una relació extraordinària en el nivell de màster, de
manera que facilita un treball pràcticament individualitzat i poder aplicar el PAT de manera òptima.

12

1 estudiant ETC correspon a una matricula de 60 ECTS, i 1 PDI ETC es considera qui imparteix 240 hores de docència en aula.
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Taula 15 MIJS. Relació estudiants ETC per PDI ETC (Equivalent a temps complet)
Curs
2014-2015
2015-2016
2016-2017

Crèdits
matriculats

Crèdits pla
docent

ETC
879
684
703

15
11,5
12

PETC
67
67
67

Relació
3
3
3

5,18
4,03
4,14

En el cas de MIPGS el número de crèdits matriculats ha anat en augment en consonància amb dos fets. El primer és
que el curs 2015-2016 és el primer any que tenim estudiants de segon curs i estudiants que entren a primer. En segon
lloc, les places augmenten de 40 a 60 el curs 2016-2017 (3.1.5_MIPGS_Acord_CPOA_PlacesNouAccés). Segons es desprèn
de les dades, l’augment de places de nou accés i de dedicació a temps complet dels estudiants, sense que hi hagi un
increment significatiu de professorat a temps complet ,i donat que l’itinerari virtual assumeix gairebé la totalitat del
creixement, provoca que la relació entre els estudiants a temps complet i el professorat a temps complet gairebé es
dupliqui.

Taula 15 MIPGS. Relació estudiants ETC per PDI ETC (Equivalent a temps complet)
Crèdits
Curs
ETC
Crèdits pla docent
PETC
matriculats
2014-2015
2015-2016
2016-2017

1954,5
3316,5
4584

32,575
55,275
76,4

96
114
115

4,00
4,75
4,79

Relació
8,14
11,64
15,90

D’altra banda, d’acord amb conveni col·lectiu de PDI Laboral per totes les universitats públiques catalanes, a la UdG el
professorat (funcionari i laboral) ha de fer atenció a l’alumnat seguint els criteris següents: el professorat a temps
complet ha de programar setmanalment 6 hores d’atenció a l’alumnat i el professorat a temps parcial, per cada hora
de docència ha de programar-ne una altra més de tutoria. Aquesta permanència al centre és supervisada pels
departaments, que alhora es responsabilitzen en començar cada semestre de fer públic i visible l’horari de tutories de
cada professor. A més, és habitual a la UdG reservar un temps específic a les tutories d’estudiants de postgrau,
donada la major complexitat i necessitat d’atenció formativa que les tutories adquireixen en aquesta etapa. També cal
assenyalar el paper que la implantació de les tecnologies de la informació i la comunicació han tingut en l’augment de
les oportunitats per a l’atenció de l’estudiant en el seu procés d’aprenentatge: fòrum plataforma moodle,
comunicació a través de l’skipe o el correu electrònic, etc.
La satisfacció dels estudiants amb l’atenció del professorat en el seu procés d’aprenentatge queda palès en diferents
indicadors apareguts en el subapartat “satisfacció alumnat” del subestàndard 4.1 i també en els subapartats
“orientació acadèmica-pla d’acollida” i orientació acadèmica i sociolaboral del subestàndard 5.1.

L’estructura de la plantilla del professorat i el nombre de professors són adients per impartir la titulació i atendre
els estudiants del centre.
Els estudiants estan satisfets i molt satisfets amb l’atenció del professorat en el seu procés d’aprenentatge.
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4.3. La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat docent i
investigadora del professorat
Suport institucional per al desenvolupament de les funcions i la millora de la qualitat de l’activitat docent
Tal com es pot constatar a pàgina web de l’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach (ICE) de la UdG
(http://www2.udg.edu/ice/LICE/tabid/5578/language/ca-ES/Default.aspx) en la seva secció de Docència Universitària,
aquest Institut ofereix suport i oportunitats per a millorar l’activitat docent del personal acadèmic en la mesura que es
proposa els següents objectius formatius per al personal acadèmic de la institució:
•
•
•
•

Col·laborar amb els centres i els òrgans competents de la Universitat per al progrés en la millora docent
Promoure espais de reflexió i debat sobre la millora i la innovació en docència
Facilitar l'aproximació i el coneixement de metodologies innovadores en docència
Desenvolupar i difondre materials de suport a la docència

Per a la consecució dels esmentats objectius, aquest institut organitza un conjunt d’activitats de diferent tipologia:
cursos i seminaris, xarxes d’intercanvi i les xarxes d’innovació docent (XID), assessorament i suport a projectes,
jornades i congressos, postgraus, etc.
Aquestes activitats formatives poden ser d’oferta general i obertes a tot el personal acadèmic o bé poden respondre a
una demanda concreta d’un centre, departament o grup de professorat (existeix un formulari online en la mateixa
web per a fer la demanda formativa en el moment que faci falta). Tot i que majoritàriament aquestes activitats són
presencials, l’ICE promou la realització de cursos semipresencials i en línia referits a l’ús d’eines informàtiques i
l’aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació a la docència. Periòdicament es recorda (via correu
electrònic) a tot el personal acadèmic l’oferta formativa en actiu i també la programada per a les properes setmanes i
mesos. Durant el curs 2016-2017 la participació de professorat de la FEP en els diferents tipus d’activitats de formació
de l’ICE augmenta respecte el curs 2015-2016 (de 86 inscrits es passa a 115); amb tot, cal tenir en compte que aquest
augment és la tònica general en els tots centres de la UdG i, a més, la FEP es manté com a tercer centre de la UdG en
nombre de participants després de la l’Escola Politècnica Superior i la Facultat de Ciències (apartat 3.2. de la Memòria
de l’ICE 2016-2017, evidència 3.4.9_ICE_Memòria_2016-17). Des de l’ICE es passen enquestes de satisfacció de les
activitats realitzades a les persones inscrites, i per al curs 2016-2017 el nivell de satisfacció és molt alt (en una
puntuació d ‘1 a 4, es valora l’organització general de l’activitat amb una puntuació mitjana de 3,68). En les respostes
obtingudes sobresurt de manera especialment positiva la bona valoració en la documentació lliurada (3,93), el clima
participatiu de treball que s’ha generat durant l’activitat (3,80), l’adequació de l’equilibri entre la pràctica i els
exposicions teòriques (3,79), i la mostra d’interès per continuar participant en altres activitats formatives (3,73)
(apartat 4. de la Memòria de l’ICE 2016-2017, evidència 3.4.9_ICE_Memòria_2016-17).
Destaquen també les Xarxes d’Innovació Docent (XID) que, coordinades per l’ICE estan integrades per personal
acadèmic de la UdG interessat a emprendre un procés de formació basat en la reflexió sobre la pròpia pràctica. Alguns
exemples són: XID Aprenentatge Basat en Problemes, XID Aprenentatge Cooperatiu, XID Aprenentatge Reflexiu, XID
Aprenentatge Servei, XID Avaluació, etc. De les 10 xarxes a nivell UdG, 4 són coordinades per professorat de la FEP i 18
el professorat de la FEP que hi participa.
http://www2.udg.edu/ice/Doc%C3%A8nciaUniversit%C3%A0ria/XarxesdInnovaci%C3%B3Docent/tabid/24347/langua
ge/ca-ES/Default.aspx
Així mateix, des del curs 2016-2017, l’ICE Josep Pallach incentiva la consolidació de Grups d’Innovació Docent (GID),
una nova línia d’actuació i suport a la innovació docent als centres i facultats de la UdG. Es tracta de grups de
professorat d’un mateix centre, estudi o departament de la UdG que volen dur a terme un projecte concret de millora
docent en el seu àmbit. Amb aquesta acció, l’ICE complementa el treball i les actuacions interdisciplinàries que
desenvolupen les Xarxes d’Innovació Docent, formades, en aquest cas, per PDI de centres i estudis diferents. Dels 6
GIDs que s'han constituït fins ara, 2 estan directament relacionats amb la Facultat: 1)GID dels estudis de Treball Social
“Currículum lector del Grau en Treball Social: Innovació docent, recerca i transferència”, i 2)GID Narratives digitals en
Educació Social.
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http://www2.udg.edu/icejp/Doc%C3%A8nciaUniversit%C3%A0ria/GrupsdInnovaci%C3%B3Docent/tabid/24348/langu
age/ca-ES/Default.aspx
Quant a la formació docent, en els darrers cursos (des de 2009 fins a l’actualitat) la FEP ha exercit en diverses ocasions
un paper actiu, tot responent a demandes concretes del seu professorat que s’han posat de manifest en diferents
fòrums (consells d’estudis, reunions de professorat, Junta de Facultat, etc.). La FEP ha canalitzat la demanda formativa
a través de l’ICE, que ha estat qui s’ha encarregat de la seva gestió. Els cursos que s’han portat a terme són:
“aprenentatge basat en problemes”, “aprenentatge per projectes”, “treball cooperatiu” i “formació per a la docència
amb anglès”, del qual se n’han fet ja 3 edicions. La mitjana de participació als cursos és de 15 professors.
D’altra banda, la UdG també disposa d’un Servei Llengües Modernes que ofereix diferents serveis de suport als
membres de la comunitat universitària: suport lingüístic (revisió i traducció de textos administratius, acadèmics i de
recerca, per al PAS i PDI, informació sobre recursos lingüístics); formació lingüística (cursos generals i específics
d’anglès, alemany, català, francès i espanyol per a estrangers, en modalitats presencials, semi presencials i virtuals),
acreditació de coneixements d’idiomes (exàmens de Cambridge, exàmens CLUC d’anglès, exàmens oficials de llengua
catalana i exàmens d’espanyol per l’Instituto Cervantes); i promoció de les llengües (tàndems lingüístics, activitats
culturals) (https://www.udg.edu/ca/slm). Per al període 2014-2017, el total de professorat i PAS que ha participat en
activitats del Servei de Llengües Modernes (formació lingüística i exàmens) ha estat de 66, destacant els 13 que han
participat en els cursos de Confident Lecturing in English adreçats al PDI que imparteix docència en anglès o, si no ho
fa encara, té el nivell d'anglès suficient per fer-ho i està disposat a fer el pas, i també els 19 que han participat en
cursos específics relacionats amb la docència en anglès (evidència 3.4.10_ Dades_SLM_FEP_2014-2017).
Des del punt de vista del suport institucional al professorat i al personal d’administració i serveis, la UdG disposa del
Servei de Recursos Humans que és el responsable de la gestió de tot el que fa referència a les persones que
desenvolupen la seva activitat professional a la universitat, sigui dins l’àmbit acadèmic o bé dins l’àmbit de
l’administració i serveis. Formen part de les seves tasques el correcte procés de selecció i accés, la vinculació
contractual i gestió de la vida laboral de les persones, els temes retributius i altres qüestions que s’hi relacionen. Se
n’ocupen també d’altres qüestions més vinculades a temes de desenvolupament i organitzatius (formació,
desenvolupament competencial, valoració dels llocs de treball, etc.), les relacions laborals i l’atenció i l’assessorament
en matèria de personal.
A través de la intranet de la UdG (“la meva”), s’accedeix (entrant a la pestanya ”personal”) a la informació i
documentació que el Servei de Recursos Humans té a disposició dels diferents col·lectius (InfoPDI, InfoPAS).
La informació i les consideracions presentades constaten que el professorat de la FEP disposa d’un notable suport
institucional, tant des del punt de vista de la oferta formativa com de l’assessorament acadèmic i administratiu, per
al desenvolupament de les seves funcions i per la millora de la qualitat de la seva activitat docent i investigadora.
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Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge
Evidències
Codificació
3.5.1_MADEI_GuiaCurs_2016-17
3.5.1_MADEI_SessióAcollida
3.5.2_MFPSEC_PAT
3.5.3_MIJS_DossierGeneral
3.5.3_MIJS_PAT
3.5.3_MIJS_Qüest_AvaluacióGlobal
3.5.3_MIJS_ProgramaViatge
3.5.3_MIJS_Esquema_VisitesViatge
3.5.3_MIJS_DossierViatge
3.5.3_MIJS_Itinerari_FormLab_2008-2017
3.5.4_MIPGS_Guia_Matrícula
3.5.4_MIPGS_Conferència_Inaugural_2016-17
3.5.4_MIPGS_Acta_COPC
3.5.4_MIPGS_Acte_Cloenda _2016-17
3.5.4_MIPGS_Campus_Virtual_UOC
3.5.4_MIPGS_Gestió_Pràctiques_Externes
3.5.5_BVell_GuiaBiblioteca
3.5.5_IndSatis_BiblioCRAI_Professorat
3.5.5_IndSatis_BiblioCRAI_Estudiants

Descripció
MADEI. Dossier del curs que conté informació sobre la facultat,
sobre les competències de la titulació, el pla d’estudis, el calendari
i horaris del màster, el professorat, etc.
MADEI. Díptic sessió acollida 2016-2017
MFPSEC. Pla Acció Tutorial
MIJS. Dossier informació general curs 2016-2017
MIJS. PAT
MIJS.Qüestionari d’avaluació global del MIJS 2016-2017
MIJS. Programa viatge estudis 2016-17
MIJS. Esquema visites viatge estudis
MIJS. Dossier complet programa viatge estudis
MIJS- Estudi inserció laboral titulats (2008-2017)
MIPGS. Dossier de Guia de Tutoria. Material de suport a la Tutoria
Individual d’Acollida
Invitació Conferència Inaugural curs 2016-2017
Acta Comossió Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya
Invitació acte de cloenda curs 2016-2017
Document explicatiu sobre l’estructura, potencialitat i sistemes de
comunicació interpersonal del Campus Virtual UOC
Document explicatiu sobre la gestió de les pràctiques externes i els
punts de coordinació entre ambdues universitats
Guia Biblioteca Barri Vell
Indicadors d’ús i satisfacció de biblioteca i CRAI (professorat) 2015
Indicadors d’ús i satisfacció de biblioteca i CRAI (estudiants) 2014

5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament el procés d’aprenentatge i els
d’orientació professional faciliten la incorporació al mercat laboral
Orientació acadèmica. Pla d’acollida
A la FEP l’orientació acadèmica als estudiants de 1r de grau s’inicia amb el pla d’acollida que té com a objectiu facilitar
la incorporació dels nous estudiants a la Universitat en general, a la FEP i a la titulació en particular. En les sessions de
benvinguda, els responsables del centre i de la titulació introdueixen als nous estudiants en els objectius formatius de
la titulació, l’estructuració dels estudis, els serveis de la universitat (biblioteca, servei d’atenció psicològica, servei de
llengües modernes, servei d’esports, d’allotjament, etc.). També es presenta la intranet docent de la UdG, ‘La Meva
UdG’ (on es pot trobar la informació acadèmica, l’expedient de l’estudiant, la connexió amb el Moodle, la metodologia
de les avaluacions, les normatives acadèmiques, etc.), i es comenta la normativa de permanència.
En el cas del màster MADEI es fa una sessió d’acollida el primer dia de curs. La coordinadora rep els estudiants, es
proporciona el dossier del curs que conté, entre altres, informació sobre la Facultat, sobre les competències de la
titulació, el pla d’estudis, el calendari i horaris del màster, el professorat, i altres qüestions relacionades amb els drets i
deures dels estudiants (3.5.1_MADEI_GuiaCurs_2016-17). En aquesta sessió d’acollida també es presenta el professorat
del màster. La sessió d’acollida inclou una conferència inaugural per part d’una persona convidada.
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(3.5.1_MADEI_SessióAcollida).
En el cas del MFPSEC es fa una primera acollida el dia de la matriculació. Els estudiants tenen unes orientacions per
part de la coordinadora del màster, acompanyada del coordinador de les pràctiques i el coordinador de l’especialitat
corresponent. Per tant, es fan tres sessions prèvies a la matrícula, una per a cada especialitat. En aquesta sessió,
s’aconsella i s’informa els estudiants de l’optativitat i de les particularitats del procediment de matrícula. En aquest
sentit, és interessant destacar la definició d’un objectiu de millora per tal de fer més assequible i àgil el procés de
matrícula: donat que un nombre cada vegada més elevat d’estudiants, si es fa una matrícula presencial, ha de venir de
molt lluny per presentar papers que no són urgents i per assistir a una tutoria curta, des de la coordinació de la
titulació es vol planificar, juntament amb la participació de la secretaria acadèmica de la Facultat, la substitució de la
matrícula presencial per una automatrícula, la qual cosa pressuposa que es realitzi un tutorial (vídeo) disponible on
line per assegurar la qualitat d’aquest procés [IAI/18/04 - Pla Millora].
Després hi ha un segon moment d’acollida, la sessió inaugural de curs, amb tots els estudiants junts. En aquesta
sessió, en primer lloc, es lliura el premi Pilar Surís (3a edició, en aquest cas). Després es donen orientacions pràctiques
sobre el funcionament del màster (distribució per grups i assignatures, aules, horaris, etc.) i en tercer lloc es fa una
sessió destinada a explicar les pràctiques.
En el MIJS en l’inici de cada curs es realitza una sessió d’acollida en la que hi participen els 6 coordinadors universitaris
del màster. En aquesta sessió es comenta el dossier d’informació general del màster (evidència
3.5.3_MIJS_DossierGeneral ) i a partir d’ell es tracten els aspectes essencials que poden facilitar el pas per les sis
universitats: el calendari, l’orientació i metodologia dels diferents mòduls formatius, les biblioteques, el moodle (aula
virtual), l’avaluació i, sobretot, la presentació del professorat i els estudiants. A banda d’aquesta sessió inicial, a partir
del mes de novembre a cada estudiant se li assigna un tutor de referència que en farà el seguiment i suport durant tot
el període que sigui estudiant en el màster, tal com s’estipula en el Pla Acció Tutorial (PAT) (evidència 3.5.3_MIJS_PAT).
En el MIPGS el procés d’acollida s’inicia amb una sessió oberta orientativa a finals de curs, sobretot adreçada als
estudiants de grau però també a tots aquells que ja estan en vies de preinscripció. Prèviament a la matrícula té lloc el
procés d’acollida en forma de “tutoria individual”. Els futurs alumnes reben una Guia de Tutoria que es va començar a
aplicar el curs 2016-2017 i que sintetitza les preguntes i dubtes més comuns que hem recollit dels cursos
anteriors (3.5.4_MIPGS_Guia_Matrícula). Es demana a l’estudiant que, previ a la tutoria d’acollida (presencial o per
telèfon o skype) se la llegeixi per poder parlar sobre aquests punt o altres que l’alumne necessiti comentar. Tots els
alumnes tenen una sessió individual d’acollida on, a més de presentar la organització general i administrativa de la
Universitat, es fa un repàs de la informació sobre les assignatures que realitzaran posant especial èmfasi en
l’organització de les pràctiques externes, informació que tenen a la web del Màster que es actualitzada de forma
constant per la pròpia coordinadora del Màster amb el suport administratiu: www.udg.edu/psicosanitaria . De la Web,
els estudiants es poden baixar els horaris de les classes presencials. Per aquells virtuals no hi ha horaris si bé hi ha un
calendari del curs. A banda de les tutories d’acollida inicials, es fa la Sessió i Conferència Inaugural del Màster amb
presència i participació del Degà de la Facultat d’Educació i Psicologia, la Coordinadora General del Màster, el
Coordinador intern de la UOC, els professors de la modalitat presencial i virtual i els estudiants tant de la modalitat
presencial com virtual (3.5.4_MIPGS_Conferència_Inaugural_2016-17). Per aquells alumnes de la modalitat virtual que no
puguin fer acte de presència es grava tota la sessió i es publica de manera que hi puguin tenir accés. Aquesta sessió
inaugural de benvinguda serveix perquè els alumnes coneguin la Coordinadora, el professorat, tinguin un primer
contacte entre ells etc. Al llarg del curs la Coordinadora General té un servei de tutoria permanent presencial o on-line
de suport a l’alumne tant el primer curs com al llarg del tercer semestre. I la UOC també posa a disposició el
coordinador intern. Els dubtes més concrets i específics de les assignatures es poden resoldre amb l’ajuda del
professor o tutor d’assignatura. Finalment, a la cloenda del curs es torna a realitzar un acte conjunt que inclou una
taula rodona sobre temes d’actualitat al Màster i que serveix per acomiadar als alumnes que han acabat el Màster o
tenir un espai d’apropament amb els de primer. A la cloenda hi són presents els coordinadors del Màster i el
professorat del Màster. La sessió inaugural es fa a la UdG i la cloenda als espais reservats per la UOC. A la cloenda, a
part de la taula rodona s’habilita un espai on els alumnes assistents poden reflexionar en veu alta sobre els punts forts
i febles del Màster en presència dels coordinadors i professors assistents (3.5.4_MIPGS_Acte_Cloenda_2016-17).
A més a més, a la FEP en general, el coordinador de l’estudi i la secretaria de la coordinació d’estudi són referents en
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orientació acadèmica als estudiants, així com el professorat responsable dels mòduls i assignatures que s’imparteixen
a totes les titulacions que, com tot el professorat a temps complet, ha de programar setmanalment 6 hores d’atenció
a l’alumnat.

Pla Acció Tutorial. Millora del rendiment. Adaptació evolutiva a les necessitats dels estudiants
Pel que fa al Pla d’Acció Tutorial (PAT), les titulacions de la FEP disposen de diferents i rellevants accions de tutoria i
orientació acadèmica, la majoria sistematitzades en un Pla d’Acció Tutorial [IAI/15/23 - Pla Millora].
El MADEI no té definit un PAT específic si bé desenvolupa una sèrie d’accions que formen part de l’acció tutorial i que
es comenten tot seguit. Cal remarcar, tal com hem apuntat anteriorment, que l’acollida i l’orientació és un dels
aspectes que millor valoren els estudiants d’aquest màster.
Sessió d’acollida del curs
1) A l’inici de cada curs acadèmic, la persona responsable de la coordinació del MADEI fa una sessió d’acollida
en la qual es lliura al estudiants de primer any una guia del curs i fa una sessió de presentació d’aquesta guia.
En la guia, els estudiants hi troben informació d’interès de la Facultat incloent els recursos que tenen
disponibles, les competències que es treballen en el màster, el pla d’estudis, les dades de contacte del
professorat i els correus dels estudiants dels dos cursos, el calendari acadèmic i el calendari específic del
màster, els horaris, les aules, dates de lliurament del TFM i dates de presentació oral del treball, informació
sobre drets i deures dels estudiants. En aquesta sessió d’acollida també es presenta el professorat del
màster. La guia de curs és un instrument d’acció tutorial que els alumnes valoren com a molt útil des de la
implantació del màster (evidència 3.5.1_MADEI_GuiaCurs_2016-17).
Tutories relacionades amb les pràctiques externes
2) Sessió de presentació de la Guia de pràctiques externes supervisades. Es realitza durant el mes d’octubre,
com a màxim 15 dies després d’haver iniciat el màster. En aquesta sessió la responsable de la coordinació del
màster proporciona la Guia de pràctiques supervisades, s’aclareixen els aspectes organitzatius i es presenta
l’oferta de llocs de pràctiques. (evidència 3.6.2._MADEI_PR_1)
3) Tutoria individual prèvia a la sol·licitud de pràctiques. Entre la sessió de presentació de les pràctiques i la data
de sol·licitud de plaça de pràctiques la responsable de la coordinació del màster fa una tutoria individual a
cada estudiant amb la finalitat d’orientar-lo sobre la selecció del lloc de pràctiques per tal que s’adeqüi al seu
perfil de formació i als seus interessos. S’aclareixen dubtes sobre els llocs de pràctiques.
4) Tutoria i seguiment de les pràctiques externes. En aquest cas l’acció tutorial va adreçada a les pràctiques
externes. Es desenvolupa a través de dues accions:
a. Tutories grupals de pràctiques. Es divideix el grup en 3 i tres professors dinamitzen dues tutories
grupals de pràctiques, una al mes de febrer una segona al març
b. Tutories individuals: Cada estudiant que fa les pràctiques té assignat un tutor o tutora de la
universitat. Aquest tutor és l'encarregat de presentar l’estudiant al tutor del centre de pràctiques, i
de fer-ne el seguiment a través del contacte amb l’estudiant i amb el tutor del centre de pràctiques.
Tutories relacionades amb el Treball de Fi de Màster
5) Sessió de presentació del TFM. Es realitza durant la primera quinzena de novembre. La realitza la responsable
de la coordinació del màster. Es proporciona als estudiants la Guia del Treball de Fi de Màster (evidència
3.6.2._MADEI_TFM_1) En aquesta tutoria s’informa sobre els aspectes organitzatius del TFM i el sistema
d’avaluació. S’explica el procediment per a la realització de les propostes i sol·licituds de TFM.
6) Tutories de seguiment del TFM. S’assigna un tutor o tutora del TFM a cada estudiant que és l’encarregat/da
de l’orientació de l’estudiant al llarg de tot el procés.
7) Sessió grupal. La responsable de la coordinació del màster convoca als estudiants al mes de maig per fer una
tutoria grupal i aclarir dubtes generals que hagin pogut sorgir pel que fa als aspectes organitzatius del treball.
Es revisa el sistema d’avaluació. S’explica com serà el desenvolupament de la Jornada de debat i intercanvi
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sobre educació inclusiva en el marc de la qual els estudiants presenten oralment el seu TFM. Es proporcionen
orientacions per a la presentació oral del treball.
El MFPSEC disposa d’un document de Pla d’Acció Tutorial que es va revisant de manera periòdica. En el pla 2016-2017
es va incorporar el punt 2.3, referent a la creació de la figura del coordinador de les assignatures comunes (evidència
3.5.2_MFPSEC_PAT).
En el cas del Pràcticum i Treball Final de Màster (TFM), la titulació té aprovats en Consell de Màster (25/05/2010) els
criteris per assegurar la qualitat en l’atenció, seguiment i supervisió per part del professorat en aquestes dues
assignatures. No podem oblidar que aquestes constitueixen un bloc formatiu fonamental en la formació del
professorat de secundària i es poden considerar com un eix vertebrador de tota la formació del màster. Així mateix, a
principis del curs 2014-2015 es va aprovar un pla d’acció tutorial que s’ha anat revisant.
Els criteris a tenir en compte per als departaments en l’assignació de crèdits de Pràcticum i TFM són els següents:
• Per a l’estudiant, el tutor de pràcticum serà el mateix que per al TFM (cal tenir en compte que el TFM està
orientat a l’elaboració d’una programació didàctica).
• El tutor ha d’estar vinculat directament a la pràctica professional d’ESO, Batxillerat i/o FP (com a docent,
assessor, etc.)
• El tutor ha de ser professor d’alguna assignatura del màster
• Que el tutor tingui assignats 5 estudiants com a màxim
A més, amb la intenció d’assegurar que tot el professorat coneix el programa del Pràcticum i el TFM i el seu
desplegament, des de la coordinació del màster s’organitza abans del primer període de pràcticum una sessió
informativa per a tot el professorat-tutor. En aquesta sessió es presenten les dues assignatures, des dels resultats
d’aprenentatge previstos, fins a les activitats d’avaluació, passant lògicament per la descripció dels aspectes
organitzatius (fases i tasques). Igualment és remarcable la coordinació entre els tutors UdG i els tutors de centre de
secundària, que es fa especialment visible pel desplaçament del tutors de la UdG als centres de secundària.
Com s'ha dit, en aquests moments la titulació disposa d’un Pla d’Acció Tutorial que està encaminat bàsicament a la
tutorització del pràcticum i del TFM, però que contempla també altres accions de tutoria i orientació acadèmica i
professional. Així mateix, es preveu que vagi desenvolupant-se fins al sentit més ampli del terme. També, i de forma
progressiva, des del curs 2014-2015 s’han anat consolidant una oferta de centres coherents amb el projecte formatiu
del màster, donant així compliment a un objectiu de millora establert per a la titulació [IAI/14/08 – Pla Millora].
La titulació estableix que per a cada estudiant, la tutoria de Pràcticum i de TFM sigui exercida pel mateix professor; fet
que atorga continuïtat al seguiment d’ambdós processos d’aprenentatge, amb identitat pròpia però notablement
relacionats. L’acció tutorial del professor tutor del Pràcticum posa èmfasi en l’acompanyament de l’estudiant al llarg
de les pràctiques externes i en actuacions tals com: vetllar pel bon funcionament del pràcticum i fer-ne el seguiment
realitzant les entrevistes i tutories que calguin, revisar i orientar l’elaboració de les activitats d’avaluació, assessorar
l’estudiant en el disseny de la seva unitat didàctica i fer l’avaluació de l’estudiant. I pel que fa al TFM, la tasca
fonamental del professor tutor és orientar l’estudiant en el plantejament del TFM, en la recerca de documentació i en
la fonamentació teòrica d’aquest treball. Així mateix, li correspon fer el seguiment del treball, supervisar-lo i participar
en l’avaluació. Tota aquesta activitat tutorial requereix tant de trobades presencials com de contactes virtuals, per la
qual cosa es determina un nombre mínim de tutories presencials al llarg del curs, que s’estableix en quatre, tant en el
pràcticum com en el TFM. Així, l’actuació de la coordinació de Pràcticum i TFM, per un costat, i la freqüència i el
sistematisme amb què es van succeint les diferents tutories presencials, per l'altre, asseguren una acció d’orientació
acadèmica intensa i de qualitat.
A més de les enquestes de docència de la UdG, el màster recull altres dades de satisfacció dels estudiants mitjançant
una enquesta pròpia. En demanar l’opinió valorativa sobre el pràcticum i el TFM (curs 2016-2017), entre els ítems a
valorar se n’hi inclouen 2 de relacionats amb la tutoria UdG. En base a les respostes que han emès un 30% dels
estudiants, la puntuació a aquests ítems reflecteix una notable satisfacció amb la tasca de tutoria exercida pel
professorat tutor de la UdG:
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•
•

El tutor/a UdG ha atès la demanda de tutories: 3,94 (sobre 5)
El tutor/a UdG m'ha orientat adequadament en el TFM: 4,44 (sobre 5)

A la tutoria per part del professor de la UdG, per a l’assignatura de Pràcticum, s’hi afegeix també el tutor del centre de
secundària que esdevé, per a l’estudiant, la persona de referència durant l’estada de pràcticum i que s'encarrega de
fer l'acompanyament de l'estudiant en les diferents activitats que realitza, tant pel que fa als aspectes relacionals
(amb els professionals i l'alumnat) com també en relació amb els aspectes professionals (aquells referits a l'acció
educativa).
A partir del curs 2012-2013, des de la coordinació del màster es demana als estudiants, en acabar el curs, la seva
opinió valorativa sobre del pràcticum i TFM. Entre els ítems s’inclou la valoració als tutors de centre. Amb un 30% de
respostes al qüestionari, la valoració va ser:
El tutor/a del centre de secundària m'ha facilitat la incorporació i el coneixement del funcionament del centre:
4,25 (sobre 5)
• El tutor/a de centre de secundària m'ha assessorat i facilitat la posada en pràctica de la Unitat Didàctica: 4,33
(sobre 5)
Com es pot observar, és una valoració extremadament alta que posa en evidència la vàlua i implicació del professorat
de secundària en la formació dels futurs professionals.
•

En el MIJS el pla d’acció tutorial s’estructura, tal com figura en la pàgina web (evidència 3.5.3_MIJS_PAT), a partir de
diferents fases que garanteixen l’acompanyament en el procés formatiu i faciliten l’intercanvi i aprofitament, també,
del grup d’estudiants amb el qual es comparteix la formació. El PAT MIJS suposa:
1. La realització d’una sessió d’acollida general amb el professorat a l’inici de curs. Presentació personal (estudiants
i professorat) i de la titulació (evidència 3.5.3_MIJS_DossierGeneral ).
2. L’assignació d’un tutor que farà el seguiment de l’estudiant al llarg del màster i que serà el referent pel que faci
falta. Aquest tutor portarà també les pràctiques i el TFM, garantint d’aquesta manera una atenció integral a cada
estudiant i el correcte seguiment del seu aprenentatge.
3. La realització de tres sessions conjuntes (una per trimestre) de revisió i seguiment del progrés formatiu amb els
coordinadors de cada universitat i els estudiants. Una sessió té lloc al mes de gener (coincidint amb l’inici de les
pràctiques), una altra el mes d’abril (per tancar la planificació del viatge d’estudis) i la darrera el mes de juny
(coincidint amb la sessió d’intercanvi de pràctiques i d’acabament de les classes).
Com a evidència principal s’aporta la valoració excel·lent que els mateixos estudiants han fet aquest darrer curs 20162017 de l’atenció rebuda a les tutories. Aquest ha estat la qüestió més ben valorada del màster a través d’un
qüestionari anònim de valoració global del MIJS fet a través del moodle. La puntuació mitjana que ha tingut ha estat
de 9,30. Els resultats de qüestionari d’avaluació global del MIJS 2016-2017 es poden veure a l’evidència
3.5.3_MIJS_Qüest_AvaluacióGlobal. Com a complement la valoració excel·lent que s’obté sobre el professorat i les
dinàmiques d’aula en l’estudi de trajectòries formatives i laborals realitzat aquest 2017 sobre les nou promocions
d’estudiants en el MIJS (evidència 3.5.3_MIJS_itinerari_FormLab_2008-2017, pp 16-17).

El MIPGS no té definit un Pla d’Acció Tutorial però sí que té programades una sèrie d’accions que estan encaminades
a la millora del rendiment acadèmic i orientació dels estudiants i que es poden sintetitzar en els següents punts:
Sessió d’acollida del curs
1) A l’inici de cada curs acadèmic, un cop els estudiants han rebut l’admissió al Màster i abans d’iniciar el procés
de matrícula els alumnes reben la Guia d’Orientació de Matrícula que resumeix els dubtes més freqüents que
es poden generar a l’hora de cursar aquest Màster.
2) En el moment d’iniciar el procés de matrícula i d’entrada al Màster, la coordinadora general del MIPGS fa una
sessió d’acollida individual i personalitzada de manera presencial, per Skipe o per telèfon. El fet de donar
aquestes opcions ve justificat perquè la majoria dels alumnes cursen la versió virtual i agraeixen no haver-se
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de desplaçar a la Universitat de Girona. En aquest primer contacte d’acollida la coordinadora pregunta a
l’alumne per les seves expectatives, se li demana confirmació que ha llegit la Guia de Tutoria de Matrícula i es
parla de tots els punts que la constitueixen posant especial atenció a l’organització de les pràctiques externes
I i II que sol ser un dels punts que més preocupen als estudiants així com es dona informació bàsica sobre el
TFM (3.5.4_MIPGS_Guia_Matrícula).
Sessions d’atenció personalitzada durant el Màster
Durant el Màster els alumnes tenen un espai de tutoria permanent portat per la coordinadora general del Màster a
qui es poden adreçar via presencial (demanant una cita) o via virtual a través de l’skype o de l’ús del correu electrònic
que és el que més empren els estudiants.
Tutories relacionades amb les pràctiques externes
• Cada estudiant que fa les pràctiques té assignat dos tutors, un tutor professional que dona suport a l’estudiant
dins el centre de pràctiques i un tutor o tutora de la universitat. El tutor de la Universitat, a part de coordinar-se
amb el tutor de pràctiques i fer l’avaluació conjunta, desenvolupa una acció tutorial concreta i personalitzada. Les
tutories les programa la Coordinadora del Màster a través de la pàgina del Moodle i tenen una temporalitat
definida tot i que es dona la llibertat al tutor de flexibilitzar parcialment aquesta data si ho creu convenient. Al
llarg de cada assignatura de pràctiques (I i II) cada alumne ha de rebre un mínim de tres tutories. Aquestes
tutories estan detallades a la Guia d’Orientació de la Memòria de Pràctiques i es poden portar a terme de manera
individual
o
en
petits
grups.
Poden
ser
presencials
o
virtuals.
S’adjunta
evidencia 3.5.4_MIPGS_Gestió_Pràctiques_Externes, sobre la gestió de les pràctiques externes i els punts de
coordinació entre ambdues universitats.
• La coordinadora es va dotar d’una Comissió Docent de Pràctiques constituïda per tots aquells professors/es que
imparteixen l’assignatura de Pràctiques i i Pràctiques II com a tutors acadèmics. Aquesta comissió està pensada
perquè els tutors puguin repassar amb la coordinadora els punts més rellevants de l’organització de les
pràctiques i, en particular, de les tutories i supervisió dels estudiants.
Considerem que les tutories personalitzades són un component valuós que se suma a les funcions del tutor extern que
tenen també com a part de la docència. Tot i que les pràctiques són presencials i són assumides per la UdG, la UOC
posa a disposició dels alumnes, tant de la modalitat virtual com presencial, una aula virtual entesa com a recurs
compartit on els estudiants poden presentar dubtes de manera més grupal o compartir materials d’aprenentatge.
Tutories relacionades amb el TFM
En relació amb el TFM, està establerta la figura del Coordinador del TFM. Aquest coordinador realitza les següents
tasques: a) a final del primer curs el coordinador es posa en contacte amb tots els alumnes que reben la Guia
d’Orientació del TFM (evidència Guia del TFM presentada a l’estàndard 6), explica als estudiants la diferència entre un
TFM de recerca i un TFM d’innovació professional, orienta sobre la possible relació entre el TFM i les pràctiques II a
realitzar o sobre el TFM i les línies de recerca del professorat docent; b) recull les línies de recerca del professorat i les
dona a conèixer entre els alumnes per tal que facin una proposta d’adscripció a una de les línies; c) obre l’aula virtual,
planifica el TFM i dota els estudiants de recursos metodològics per desenvolupar el TFM així com orienta els
estudiants en l’ús de plataformes virtuals per gravar i fer la presentació de la defensa oral en modalitat virtual

Orientació professional i sociolaboral
Quant a activitats d’orientació professional, la FEP organitza, des del curs 2009-2010 i entre els mesos d’abril i maig,
una sessió informativa de màsters oficials adreçada als estudiants de 4t curs de la FEP. Es tracta d’una sessió en què
els diferents coordinadors de màster exposen breument la finalitat formativa principal del màster, les característiques
curriculars i organitzatives, el professorat, etc. S’informa dels màsters relacionats directament amb la Facultat (centre,
departaments vinculats i instituts), inclosos els interuniversitaris, i també d’aquells que es valora que poden estar
propers als interessos dels estudiants (per exemple, del Màster en Ensenyament d'Espanyol i de Català com a Segones
Llengües de la Facultat de Lletres de la UdG).
75/124

Autoinforme per a l’acreditació
FACULTAT D’EDUCACIÓ I PSICOLOGIA

El MADEI realitza l’orientació professional a través de: 1) la tutoria prèvia a la sol·licitud de pràctiques externes en la
qual, en funció del perfil de formació de l’estudiant, s’orienta sobre la possibilitat de llocs de pràctiques que puguin
estar relacionats amb llocs de treball i funcions que realment l’estudiant pugui realitzar en el futur; 2) Contactes amb
centres, serveis i institucions de l’entorn gironí per a la realització de les pràctiques externes supervisades; 3) S’ha
treballat pel reconeixement del màster per part del Departament d’Ensenyament en el sentit que els graduats en
educació infantil i educació primària que hagin fet aquest màster poden accedir a la borsa de treball de les places de
“pedagogia terapèutica” (comunicació del Dpt. d’Ensenyament a la Facultat d’Educació i Psicologia del 25 d’agost de
2015); 4) Des del curs 2015-2016 s’ha anat treballant per ampliar els llocs de pràctiques en entorns no escolars per tal
que els estudiants puguin tenir opcions de formació i inserció laboral futura fora dels centres i serveis del sistema
educatiu. Malgrat aquestes accions, fa falta encara desenvolupar-ne d’altres més directament adreçades a l’orientació
professional i acadèmica una vegada els estudiants estan finalitzant el màster. És una demanda dels estudiants. En
aquest sentit, es planteja per als pròxims cursos informar millor els estudiants sobre les sortides professionals i sobre
la continuació d’estudis de doctorat [IAI/18/05 - Pla Millora].
El MFPSEC té un caràcter professionalitzador, i els estudiants que el cursen, ho fan perquè volen ser docents d’ESO,
Batxillerat, FP o bé Ensenyament d’Idiomes. Per tant, aquesta part de l’orientació no és necessària a dintre del Màster,
però sí que ho és l’orientació sociolaboral. L’accés a la professió es pot donar per la via privada o bé per la via pública.
En aquest segon cas, la competència i la gestió de l’ocupació és del Departament d’Ensenyament. Això representa un
problema per al Màster, perquè no té la competència específica d’assessorar sobre borses de treball, oposicions, etc.
Per això hi ha unes sessions a final de curs en les quals representants del Departament d’Ensenyament i també del
sindicats, assessoren sobre l’accés a la professió en centres públics [IAI/14/09 - Pla Millora].
Durant el curs 2016-2017 es va produir un fet excepcional, que va permetre que els estudiants que estaven cursant el
Màster es poguessin apuntar a les borses de treball del Departament d’Ensenyament, suposadament per cobrir places
a inicis del curs 2017-2018. Davant d’aquest fet inesperat, des de Coordinació es van mantenir contactes amb el
Departament d’Ensenyament i es va informar puntualment els estudiants dels terminis i de la publicació de
documents (DOGC). Per tant, la relació entre del Departament d’Ensenyament i la Coordinació del Màster és essencial,
i ha de ser més intensa i productiva amb els anys [IAI/14/12 - Pla Millora].
En el MIJS l’orientació professional i la inserció laboral es treballa a partir de:
- La sessió d’acollida a partir de la qual cada estudiant exposa la situació laboral actual i les expectatives
professionals.
- L’assignació del tutor del MIJS que a partir del mes de novembre fa el seguiment de cada estudiant tant des de
la perspectiva acadèmica, com també d’orientació professional (evidència 3.5.3_MIJS_PAT).
- Les tres tutories conjuntes de seguiment a partir del PAT (gener, abril i juny).
- La sessió d’intercanvi de pràctiques que es fa el mes de juny i en la que cada estudiant exposa els principals
aspectes de la institució de pràctiques i en planteja elements de debat. La informació que es comparteix és molt
útil per a l’orientació professional i sociolaboral (evidència 3.5.3_MIJS_itinerari_FormLab_2008-2017).
La sortida d’estudi d’un dia que es realitza en el marc de l’assignatura “Joventut i Territori”. El contacte real
sobre el terreny amb diferents professionals i el seus programes ajuden molt a situar i descobrir possibilitats i
necessitats en el sector. Un exemple clar es pot veure en el programa de la sortida d’estudis del curs 2016-2017
a serveis i equipaments de joventut de Barcelona i el programa del viatge d’estudis en el marc de la mateixa
assignatura a Hèlsinki (Finlàndia) durant sis dies el mes de maig de 2017 (vegeu l’evidència
3.5.3_MIJS_ProgramaViatge,
l’esquema
de
les
visites
que
s’hi
realitzen
en
l’evidència
3.5.3_MIJS_Esquema_VisitesViatge i el dossier complet del programa del viatge d’estudis en l’evidència
-

3.5.3_MIJS_DossierViatge).

La inserció sociolaboral també es promou a través de la llista de correu electrònic i les xarxes socials del MIJS
(Blog, Facebook i Twitter) a través de la qual es difonen regularment ofertes de feina, concursos per places de
tècnics de joventut o demandes laborals que les mateixes entitats en les que tenim conveni o el Consell Assessor
del MIJS fan arribar directament a la coordinació d’estudis del MIJS.
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Pel que fa al MIPGS també té un caràcter professionalitzador. Els estudiants que el cursen ho fan per obtener
l’acreditació que has de permetre treballar com a psicòlegs generals sanitaris d’acord amb la disposició setena de la
Llei 33/2011 de 4 d’octubre General de Salut Pública. Per tant, en aquest cas, no fa falta informació respecte le
sortides laborals. Tots els alumnes que necessiten aquesta acreditació _molts dels quals el que els cal és regular la
seva situació laboral_ saben que el màster dona accés a la professió regulada dins el camp de la psicologia clínica o
sanitària sempre i quan no sigui en llocs oficials de caràter públic, places que solament poden ser guanyades pels
psicòlegs que han fet el PIR (Psicòleg Intern Resident). Aquest és un punt que genera molta controvèrsia. Per tal
d’ajudar als psicòlegs generals sanitaris a la inserció sociolaboral, el Col·legi Oficial de Psicòlegs ha obert una Comissió
integrada pels degans i/o coordinadors del Màster de totes les universitats catalanes que l’ofereixen i dues
subcomissions de treball amb membres representants de cada Màster i Universitat (3.5.4_MIPGS_Acta_COPC). Aquestes
subcomissions _on també tenim dos representants que són docents del MIPGS_ treballen per la millora i unificació
dels tractaments psicològics amb evidències empíriques i per la qualitat de les pràctiques externes del MIPGS i per la
inserció sociolaboral dels psciòlegs general sanitaris que surten formats del MIGPS. [IAI/18/06 - Pla Millora]

Des del punt de vista de la institució, el punt de referència per a la informació, assessorament i orientació per a
estudiants i futurs estudiants de la UdG és el Centre d’Informació i Assessorament dels Estudiats (CIAE). El CIAE es
troba situat al Campus de Montilivi i, entre d’altres serveis i funcions, ofereix informació sobre: accés a la universitat i
atenció estudiants, beques i ajuts, i títols i certificats. Igualment, en el Mòdul M20.031, Oficina Universitat Empresa
(OUE), recull els diferents serveis: Pràctiques acadèmiques externes (curriculars i extracurriculars), difusió i tramitació
de beques ONCE (exclusives, en aquest cas, per a estudiants amb discapacitat), les beques Santander-CRUE-CEPYME,
les beques Odisseu, les beques de la Fundació AECC entre d’altres. La Borsa de Treball dins de l’OUE, per estudiants i
titulats està adreçada principalment a afavorir la inserció laboral amb múltiples accions, (gestió de currículums,
recursos de recerca de feina, orientació professional, entre d’altres), sota l’empara de la Xarxa Universitària per a
l’Ocupació (CIC i SOC), també des de l’OUE es gestiona la pàgina web del servei d’allotjament universitari (SAU)
i l’agenda d’atenció psicològica i tallers. https://www.udg.edu/ca/viu/borsa-de-treball
En la pàgina web de la Borsa de Treball, en l’apartat “la Borsa de Treball en xifres”, es pot consultar l'evolució de la
gestió dels seus diferents serveis (des de 1998 fins al curs 2014-2015): Ofertes de Treball, Convenis de Cooperació
Educativa, Inscripció de candidats i Orientació per a l'Ocupació.
A partir del curs 2015-2016 les dades relacionades amb l’evolució d els diferents serveis de la OUE es poden trobar a la
pàgina web UdG Impacte
https://www.udg.edu/ca/Portals/7/mem%F2ria_acad%E8mica/IMPACTE%202016%20NOUFORMAT%20BAIXA%20RES.pdf

Així, durant el curs 2015-16 a la UdG Impacte s’informa que l’OUE ofereix orientació professional i intermediació
laboral. En la cruïlla entre la Universitat i el món empresarial, es proporcionen sortides professionals i relacions amb
teixit productiu i les institucions del territori. El nombre de Convenis de Pràctiques Acadèmiques externes ha estat de
2.149, mentre que els llocs de treball oferts en la Borsa de Treball són 3.321. Els estudiants i titulats inscrits a la Borsa
de Treball han estat 7.398. I durant el curs 2016-2017, l’OUE ofereix orientació professional i intermediació laboral. En
la cruïlla entre la Universitat i el món empresarial, es proporcionen sortides professionals i relacions amb el teixit
productiu i les institucions del territori. El nombre de convenis de pràctiques acadèmiques externes ha estat de 2.025
fins al 15 de maig de 2017, mentre que els llocs de treball oferts en la Borsa de Treball són 3.182. Els estudiants i
titulats inscrits a la Borsa de Treball han estat 9.132.
Cal destacar també el Servei de Suport a les Persones amb Discapacitat (www.udg.edu/discapacitats). Aquest servei,
dins de la recentment creada Unitat de Compromís Social de la Universitat de Girona, defineix les seves funcions en
l’àmbit de l’orientació i l’oferiment de recursos a les persones amb discapacitat de la comunitat universitària. Es
proposa, entre d’altres objectius: assessorar i orientar a estudiants, professorat i personal d’administració i serveis de
la UdG sobre les qüestions relacionades amb la participació als estudis, serveis i espais de les persones amb
discapacitat a la UdG; orientar en les possibles adaptacions curriculars i/o d’accessibilitat per permetre la inclusió de
les persones amb discapacitat a la UdG, coordinant-se amb diferents serveis de la UdG; i establir una coordinació amb
els centres d’educació secundària i entitats relacionades amb la discapacitat per oferir una millor transició. Igualment,
77/124

Autoinforme per a l’acreditació
FACULTAT D’EDUCACIÓ I PSICOLOGIA

es basa en la necessitat de formar i sensibilitzar a tota la comunitat universitària.
La seva activitat ha anat consolidant-se any rere any, tant des del punt de vista del nombre d’estudiants atesos com de
la vitalitat en el treball conjunt entre els coordinadors dels estudis i la professional responsable del Servei per a
l’atenció de l’estudiantat: en el curs 2014-2015 són atesos 26 estudiants de la FEP, en el curs 2015-2016 el servei atén
26 estudiants, durant el curs 2016-2017 són 27 els estudiants de la FEP atesos i, per últim, aquest curs 2017-2018 la
xifra d’estudiants de la FEP atesos puja a 30.
Altres aspectes d'interès per als estudiants:
• Allotjament universitari: www.udg.edu/allotjament
• Beques i ajuts: www.udg.edu/beques
• Cooperació i voluntariat: www.udg.edu/cooperacio
• Atenció psicològica: www.udg.edu/serveidatenciopsicologica

Es posa de manifest l’eficàcia del Pla d’Acció Tutorial i/o de les accions de tutoria com a element fonamental de
suport als estudiants en el procés d’ensenyament-aprenentatge, adaptant-se progressivament a les necessitats dels
estudiants.
Les activitats realitzades per a facilitar la inserció sociolaboral (tipus, duracda, difusió, agents d’execució,...) són
molt adequades.
Els estudiants i els tutors estan satisfets amb els serveis d’orientació acadèmica i professionals
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5.2. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a les
característiques de la titulació
Infraestructures docents que motiven i faciliten l’aprenentatge (quantitat, qualitat, actualització)

La Facultat d’Educació i Psicologia (FEP) està situada al Campus de Barri Vell, al qual s’hi pot accedir per transport
públic (hi arriba una línia d’autobús interurbà) i també amb la possibilitat de fer ús de la plataforma fes e-dit de
consum col·laboratiu del cotxe privat. Per aquell que no opta pel transport públic, hi ha 178 places d’aparcament per a
vehicles privats.
La FEP és un centre inaugurat el curs 2010-2011, fet que li atorga un caràcter actual tant des del punt de vista de
l’edifici i de les instal·lacions com de bona part dels recursos materials. Amb tot, cal assenyalar que en els darrers 2
anys i per tal d’ajustar-se millor a les seves necessitats, la FEP ha anat desplegant un projecte integral d’inversió amb
els següents objectius:
•
•
•
•

Incrementar i millorar les aules mitjanes. Inversió en TICs permanents i de darrera generació.
Augmentar els espais de serveis i de trobada: menjador, sales de trobada, espais per reprografia, magatzems, etc.
Millorar les instal·lacions i la seguretat dels laboratoris i les aules informàtiques.
Millorar els espais destinats a becaris i col·laboradors dels departaments i instituts de recerca ubicats a l’edifici.

Una actuació important es va portar a terme durant el curs 2013-2014 i va ser la realització d’unes reformes a l’edifici
amb l’objectiu de transformar determinats espais en més acollidors i confortables per a tothom: a)un espai als
distribuïdors de cada planta definit amb pintures acríliques a la paret, mobiliari còmode i dotat d’electrificació per
afavorir l’intercanvi intel·lectual i el treball en grup dels estudiants, b)una sala per a PDI i PAS a la planta baixa com a
espai de trobada i descans compartit, i c)una terrassa a la primera planta amb gespa artificial i bancs.
Actualment la Facultat té 4 aules grans (capacitat de 90 a 99), la Sala d’Actes que també s’utilitza com a aula (capacitat
de 123), 5 aules mitjanes (capacitat de 51 a 70), 13 aules petites (capacitat de 29 a 59), i 8 aules “específiques” (2
aules informàtiques, Laboratori de Psicologia, Laboratori de Biologia, Laboratori de Química, Aula d’Educació Física,
Laboratori de Música, Laboratori Tecnologia Educativa). El total és, per tant, de 31 aules.
La Facultat també disposa d’una sala d’estudi al nivell 3, amb capacitat per a 104 persones. En aquesta mateixa sala hi
ha 24 ordinadors. També té una altra sala d’estudi de capacitat per a 71 persones, que en una franja horària
determinada s’utilitza com a menjador per als estudiants.
A partir del curs 2013-2014, i atès el nombre d’estudiants matriculats s’acorda que les classes del primer curs de tots
els graus es faran en horari de tarda. En el curs 2017-2018, llevat del grau en Mestre en Educació Primària, tots els
primers de grau es fan a la tarda, també els 4 cursos d’Educació Infantil i els màsters.
En aquests moments està aprovada la realització d’obres a dues aules per col·locar una porta corredora que permeti
convertir dues aules grans en dues aules petites. El nombre de màsters promoguts per la Facultat, i la previsió que
se’n puguin oferir més, ha creat aquesta nova necessitat.
El pressupost de la Facultat destinat a inversions realitzades els tres últims anys, 2015, 2016 i 2017 pels conceptes de
mobiliari, equipaments, instal·lacions material cientificotècnic, audiovisual i informàtic és d’uns 50.000 €/any.
Els Laboratoris de Ciències (Biologia i Química) disposen de material de vidre usual en aquest tipus de laboratoris
(matrassos, provetes, vasos de precipitats, embuts de decantació per gravetat, trompes de buit,...); 7 balances
compactes; 2 pH-metres de sobretaula; 4 sistemes solars; terraris i lumbricaris, etc. Aquesta instrumentació permet
que els estudiants puguin assolir els conceptes des d’una perspectiva científica, indispensable per completar la
intuïtiva, i en conseqüència es dissenyin unes pràctiques orientades a nens d’Educació Infantil i Primària i a joves de
Secundària.
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Els Laboratoris d’Audiovisuals i de Tecnologia Educativa disposen de 8 enregistradores d’àudio digital; 6 kits de càmera
de vídeo; 2 kits fotogràfic; 4 ordinadors multimèdia per a l’edició de vídeo digital; 1 escàner; 1 tauleta digitalitzadora;
1 càmera de documents. Aquests laboratoris posen al servei dels estudiants i del professorat els equips tècnics
necessaris per a l’elaboració de treballs audiovisuals i multimèdia: enregistraments de classes, realització de material
de suport per a TFG, TFM i tesis doctorals, suport als estudiants en la realització de treballs encarregats per
professorat de la Facultat, i també suport a la recerca del professorat.
El laboratori de Psicologia té 10 ordinadors per realitzar la correcció i obtenció d’informes de tests psicomètrics,
software per dissenyar experiments de tests estímuls d’imatges, vídeo, so i text. Software per realitzar pràctiques
d’anàlisi de comportament mitjançant vídeos enregistrats per els estudiants; també disposen de gravadores de veu
per realitzar entrevistes i de software per transcriure-les. El material psicomètric està format per maletins i
test, actualment disposen d’uns 280 títols. També s’ha creat un portal de material audiovisual amb uns 200 títols
per donar suport a la docència.
Per als estudis del Grau en Psicologia es disposa d’un altre laboratori que s’utilitza per la recerca del professorat, però
també per alguna pràctica amb els estudiants. En aquest laboratori hi ha una càmera de Faraday per aïllar al subjecte
de sorolls exteriors tant acústics com electromagnètics ,i una pica amb aigua calenta per netejar i desinfectar
elèctrodes i material emprat a les pràctiques o recerques que es duguin a terme a laboratori. En aquest mateix espai
hi ha 4 ordinadors per poder realitzar diferents experiments: a)ordinador dedicat a la presentació d’estímuls
mitjançant software i hardware específic per poder comunicar-se amb els aparells de Poligrafia i Neuroscan i amb
l’ordinador de enregistrament fisiològics; b)ordinador dedicat a la recollida de dades dels aparells Neurocan i
Pol.ligrafia així com les dades de presentació d’estímuls del primer ordinador; c)ordinador connectat amb l’aparell
d’Eye Traking amb el seu software específic per poder dur a terme els experiments que tenen com objectiu fer el
seguiment de la mirada en imatges i text presentats; i d) ordinador amb el software específic per anàlisi de
dades Spss, Nvivo, excel etc..
El Laboratori de Música té actualment 5 ordinadors, 1 piano i 1 teclat. Els estudiants que ho sol·liciten poden utilitzar
aquests equipaments sempre que no necessitin.
L’aula d’Educació Física, o gimnàs, compta amb el material propi d’aquest tipus d’instal·lacions: matalassos, pilotes,
aros, cordes, etc. Es tracta d’un espai que s’utilitza tant per a la formació acadèmica dels estudiants de la FEP com per
la realització d’activitats físiques organitzades pel Servei d’Esports de la UdG.
La FEP té també un servei de copisteria obert de 9h a 19h.
La gestió de la reserva d’aules es du de forma centralitzada amb personal de la Secretaria Acadèmica del centre. A la
pàgina web de la Facultat els estudiants poden accedir als horaris de classes i exàmens ordenats per graus i per cursos.
Tot i ser conscients dels problemes que té la Facultat en l’elaboració dels horaris i aulari per la falta d’aules,
globalment considerem que les instal·lacions i els equipaments satisfan la programació del centre amb el
compliment del pla docent i, d’acord amb la memòria dels estudis que s’imparteixen, i per tant, es consideren
adequats per desenvolupar les activitats de formació tant teòrica com pràctica prevista en els diferents plans
d’estudis.

Serveis bibliotecaris i aprenentatge autònom
Com es pot veure a la pàgina web de la Biblioteca UdG, en concret a l’apartat Informació General
(http://www2.udg.edu/biblioteca/Informaci%C3%B3estrat%C3%A8gica/tabid/12427/language/ca-ES/Default.aspx), la
Biblioteca UdG disposa d’un nombre important de m 2 (10.647) per a espais i equipament de biblioteca, amb capacitat
per 1.850 places i 284 ordinadors disponibles. La Biblioteca de la UdG té els seus fons estan distribuïts en 3
biblioteques (una per campus: Montilivi, Barri Vell i centre). En el conjunt de les biblioteques, els recursos electrònics i
la producció digital hi són cada vegada quantitativament més presents. La informació general sobre la biblioteca es
troba a: http://www.udg.edu/biblioteca/Informacióestratègica/tabid/12427/language/ca-ES/Default.aspx.
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Quant a la Biblioteca del Barri Vell (campus on se situa la FEP), l’espai disponible és de 2.818,35 m2, els quals
permeten oferir punts de treball a 547 usuaris simultàniament. El seu parc informàtic s’apropa als 100 equips, de
sobretaula o portàtils en préstec. L’activitat és alta i se situa en una mitjana diària de 886 visites diàries, 234 préstecs i
336.231 descàrregues d’articles de revistes electròniques, etc. Concentra prop del 60% del fons bibliogràfic de la UdG
així com també la major part de consultes, préstecs dins la UdG o per a usuaris d’altres institucions. La seva col·lecció
inclou la bibliografia recomanada a totes les assignatures de grau i màster de la FEP, que és revisada anualment, a més
de bibliografia especialitzada i els fons especials producte de donatius i llegats de personalitats intel·lectuals i
acadèmiques rellevants (Josep Ferrater Mora, Prudenci i Aurora Bertrana, Jaume Vicens Vives, Pierre Vilar, Raimon
Panikkar, etc.). Cal destacar especialment aquí, el Fons Salomó Marquès-Magisteri Exiliat de Catalunya i el Fons per a
la Història de l’Educació, col·lecció construïda al voltant del fons antic de l’Escola Normal de Mestres i complementada
amb els donatius de diferents mestres, pedagogs i estudiosos (Josep Pallach, Jordi Verrié, Maria Antònia Canals,
Joaquim Franch, etc.). Aquests fons, a més de conformar un patrimoni d’un gran valor, es constitueixen en una font
per a la docència i la recerca d’estudiants i acadèmics de la FEP.
A la Biblioteca Barri Vell els fons disponibles es complementen i amplien amb d’altres serveis oferts: préstec, sol·licitud
de documents d’altres biblioteques de la UdG, obtenció de documents de fora de la UdG a través del Servei
d’Obtenció de Documents, Programa de Formació i Assessorament (per al personal investigador: formacions
específiques sobre bases de dades, serveis, etc., per als estudiants: crèdits de lliure elecció, formació a demanda a
l’aula, màsters i postgraus, i per al PAS: consulta a diaris oficials, serveis determinats, etc.), serveis electrònics (la
biblioteca respon, consulta de revistes electròniques i bases de dades de text complet, peticions en línia, guies i
manuals en xarxa, assessorament sobre propietat intel·lectual, consulta de la llista de noves adquisicions), i també
serveis de suport (espais per a l’estudi i la recerca, préstec d’ordinadors portàtils, equipament informàtic, cobertura
Wi-Fi, accés als recursos digitals des de fora de la xarxa UdG, reproducció i impressió, etc. (evidència

3.5.5_BVell_GuiaBiblioteca).

Quant a l’opinió del professorat sobre el servei de la Biblioteca, dades del 2015 13 (3.5.5_IndSatis_BiblioCRAI_Professorat),
mostren una valoració globalment molt positiva (en una escala de 0 a 5, el 60% respon amb la màxima puntuació i el
34% puntuen 4). Un 79% del professorat consultat considera (puntuant entre 4 i 5) que la biblioteca cobreix les seves
necessitats bibliogràfiques pel que fa al desenvolupament de la seva recerca i docència; els recursos i serveis de la
Biblioteca pels quals es demana valoració obtenen qualificacions molt altes: la majoria (89%) valora les instal·lacions
com a adequades o molt adequades, al voltant d’un 75% com a eficient o molt eficient el servei d’adquisició de llibres,
el servei de préstec interbibliotecari, la Biblioteca Digital i el catàleg, al voltant del 60% com a útil el gestor bibliogràfic
i en un 56% el repositori Digital (Dugi). Cal destacar l’excepcionalment alta satisfacció amb la qualitat de l’atenció
rebuda, essent un 80% els que responen que se senten molt ben atesos.
Els estudiants de la UdG, amb dades de 2014 (3.5.5_IndSatis_BiblioCRAI_Estudiants) mostren globalment un grau
satisfacció elevat a la Biblioteca ja que, en respondre a la pregunta “quina qualificació global donaries a la
Biblioteca?”, la qualificació mitjana és de 7,7 en una escala de 1 a 10. La freqüència amb què van a la Biblioteca es
concentra en “dos o tres cops per setmana” (45%) i “alguna vegada al mes” (33%). És destacable que la majoria
d’estudiants quan visiten la biblioteca solen treballar a (per ordre en el percentatge de respostes): punts individuals,
sala de lectura, aules de treball en grup, zona d’ordinadors i aula d’ordinadors. Dels serveis que utilitzen es distingeix
“treure llibres en préstec” (75%), “buscar al Catàleg” (66%), “buscar llibres recomanats pels professors” (65%), “mirar
els horaris d’obertura al web” (52%), utilitzar el servei de fotocòpies” (45%) i ”buscar articles de revista (31%). El grau
de satisfacció és també alt en relació amb l’ajuda i l’assessorament dels bibliotecaris-documentalistes, essent els
qualificacions més repetides el 8, el 9, el 10 i el 7, que aglutinen el 76,3% de les respostes. Quant a l’ús dels recursos
electrònics i la Biblioteca Digital, són emprats sobretot el Cercador+ i la base de dades i, en canvi, es fa servir poc tant
la versió per a mòbil i tauleta de la web de la Biblioteca com la UdGBiblioteca al Facebook i al Twiter (17%).
En el cas del MIPGS i la seva modalitat virtual, hem de tenir en compte la potencialitat educatiu del model pedagògic
13

Les enquestes de satisfacció a professorat i estudiants tenen una periodicitat quinquennal
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de la UOC. És pensat per a adaptar-se i evolucionar en el temps de manera constant, alhora que evolucionen internet i
la societat del coneixement. En aquest sentit, és un model centrat en l'activitat d'aprenentatge i que ofereix diversitat
d'opcions per a adaptar-se a les necessitats de cada estudiant. El model permet que els estudiants aprenguin d'una
manera semblant a com treballen i es comuniquen a la xarxa. És un model que gira al voltant de contextos
d'aprenentatge que combinen diversos recursos i dinàmiques de treball basades en l'acompanyament de l'equip
docent i en la interacció amb els companys. L'estudiant i la seva activitat d'aprenentatge són el centre de l'activitat
formativa. L'avaluació es concep com un mecanisme per a aprendre i retroalimentar el procés d'aprenentatge.
L'avaluació, per tant, és contínua i formativa i es proporciona un retorn (feedback) formatiu per a la millora contínua
de l'aprenentatge. Les activitats d'avaluació faciliten l'assoliment dels objectius d'aprenentatge i el desenvolupament
de les competències.
El model està orientat a la participació i la construcció col·lectiva de coneixement i obert a l'experiència formativa,
social i laboral dels estudiants. Aposta per un aprenentatge que equilibra la implicació individual de l'estudiant i la
col·laboració, i que permet que l'estudiant s'enriqueixi amb els coneixements, punts de vista i experiències dels
companys i desenvolupi la competència de treball en equip per al món professional. Algunes de les metodologies que
s'utilitzen per a promoure aquest tipus d'aprenentatge són: el treball per projectes, l'aprenentatge basat en
problemes, l'aprenentatge indagatiu i les metodologies àgils.
L'estudiant està acompanyat, en tot moment, per professorat especialitzat que té per funcions principals el disseny,
l'orientació i la dinamització i l'avaluació de tot el seu procés educatiu. Hi ha tres perfils docents –professor, professor
col·laborador i tutor–, que treballen conjuntament per a assegurar un procés d'aprenentatge de qualitat.
• El professor dissenya l'assignatura, n'assegura la qualitat i coordina els professors col·laboradors.
• El professor col·laborador orienta i avalua el procés d'aprenentatge dels estudiants en el marc d'una
assignatura.
• El tutor orienta l'estudiant en la selecció d'un itinerari acadèmic personalitzat durant tota l'experiència a la
UOC.
Campus Virtual
L'entorn on tots aquests elements conflueixen i entren en relació és el Campus Virtual de la UOC. Al Campus té lloc la
vida de tota la comunitat universitària, formada pels estudiants, els professors, els investigadors, els professors
col·laboradors, els tutors i el personal de gestió. És a través del Campus que l'estudiant té accés a les aules virtuals,
que són els espais d'aprenentatge on trobarà els professors, els companys, les activitats, els continguts i les eines per a
aprendre. S’adjunta evidencia 3.5.4_MIPGS_Campus_Virtual_UOC, sobre l’estructura, potencialitat i sistemes de
comunicació interpersonal del Campus Virtual UOC.
Elements del model educatiu :
1. L'equip docent
Els docents i els tutors s'encarreguen de fer el seguiment dels estudiants i donar-los suport en la planificació del seu
procés formatiu, en la resolució d'activitats, en l'avaluació i en la presa de decisions. A la vegada, és a través de
l'acompanyament dels professors que l'estudiant rep un tracte personalitzat, gaudeix d'una orientació permanent al
llarg del seu recorregut acadèmic i estableix vincles de relació i de proximitat amb la comunitat educativa.
2. La comunitat en xarxa
És entesa com el conjunt de dinàmiques comunicatives i participatives que afavoreixen la construcció conjunta del
coneixement entre companys de l'aula i professors.
3. Els recursos d'aprenentatge
Comprenen els materials d'aprenentatge, els entorns i les eines necessàries per a desenvolupar les activitats
d'aprenentatge i l'avaluació corresponent.
El model també és flexible perquè està obert a la realització d'activitats d'aprenentatge de tipologia molt diversa,
d'acord amb les competències que es treballen, l'àmbit de coneixement o el nivell d'especialització de la formació que
l'estudiant segueixi.
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Això fa que les dinàmiques i els recursos que contenen aquestes activitats hagin de ser també molt diversos,
heterogenis i adaptables a un gran ventall de situacions i necessitats d'aprenentatge. En aquest sentit, la UOC aposta
per posar al servei de l'activitat formativa de l'estudiant els elements tecnològics i comunicatius més avançats, com
ara, i entre altres:
• Eines socials que facilitin la interacció i la compartició del coneixement (blogs, wikis, microblogs, marcadors
socials, etc.).
• Recursos multimèdia que permetin oferir continguts de manera interactiva i motivadora, en una combinació
d'elements que inclogui text, àudio, imatge i vídeo.
• Materials interactius i multiformat com ara vídeos enriquits, hipertextos, audiollibres i videollibres.
• Sistemes de comunicació avançats, tant síncrons com asíncrons, que facilitin una comunicació àgil, clara i
adaptada a cada situació (videoxats, fòrums, videoblogs, etc.),
• Entorns immersius que permetin interactuar amb persones i objectes simulant situacions reals.
• Accessos àgils als continguts i a la formació mitjançant diferents dispositius mòbils que permeten a
l'estudiant aprendre en qualsevol lloc i en qualsevol moment.
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Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
Evidències
Codificació
3.6.1
3.6.2

Descripció

3.6.8

Taules competències i resultats aprenentatge programes formatius dels màsters
Activitats formatives en les assignatures seleccionades en cada màster
Sistemes d’avaluació en les assignatures seleccionades (criteris; tipologia;
ponderació) en cada màster
Qualificacions de totes les assignatures de cada màster
Llistat dels TFM de cada màster del curs 2016-2017 (amb tipologia / temàtica)
Relació de centres de pràctiques externes de cada màster del curs 2016-2017 (n..
d’est., tipologia/àmbitsde pràctiques)
Selecció d’evidències de les proves avaluatives del TFG/TFM, pràctiques externes i de
les altres assignatures seleccionades. La selecció de les proves escrites, treballs i/o
informes s’ha de fer de manera que cobreixi l’espectre de qualificacions
Currículum professorat màsters

3.6.9_MIPGS_GrauSatisfacció_Professorat

Model d’enquesta de satisfacció del MIPGS, seguint model AQU, juntament amb
gràfics de percentatges de les respostes

3.6.3
3.6.4
3.6.5
3.6.6
3.6.7

Les titulacions de la FEP incorporen un ventall ampli de diferents activitats de formació, tant a nivell estrictament
d’aprenentatge com en relació a la seva avaluació, tal com requereixen el desenvolupament de l’ensenyament centrat
en l’alumne i basat en l’avaluació continuada que és propi dels graus i els màsters actuals. Aquestes activitats ja es van
anar implementant a les assignatures de la FEP durant els últims cursos de les llicenciatures, en què es van introduint
activitats més participatives que les tradicionals classes magistrals, així com diversificar els mètodes d’avaluació per tal
d’afavorir l’avaluació continuada i reduir la dependència dels exàmens de final de curs o dels informes de pràctiques.
Amb la implementació dels plans d’estudis de les titulacions de grau i màster, s’ha anat consolidant aquest model
educatiu als nous estudis de la FEP i a totes les assignatures es va incloure de forma estable una diversitat d’activitats
d’aprenentatge i d’avaluació, adequades a les competències que es pretenen assolir en cada cas, que intenten millorar
l’autoaprenentatge per part de l’alumne, l’adquisició de competències generals, i l’assoliment d’un rendiment
acadèmic òptim en relació a les característiques de cada titulació i del seu alumnat.
Un dels trets singulars dels diferents graus i màsters de la FEP és el Pràcticum i el seu alt valor formatiu, en ell
l’estudiant hi posa en joc bona part de les competències professionals; per això s’hi ha dedicat molt esforç tant en el
seu disseny com el seu desplegament i en la seva avaluació. En aquesta línia, el Pla de millora de la FEP inclou un
objectiu de millora que busca 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; de fet, en el seu
plantejament inicial es tracta d’un objectiu de millora assolit, però en canvi no es tanca perquè des de la Facultat ens
proposem:
• Mantenir la programació d’accions d’apropament entre la Facultat i els centres o serveis de pràcticum
• 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
• Seguir comptant amb la participació de tutors de pràcticum en sessions formatives dels estudiants en el marc de
diferents mòduls dels graus [IAI/15/29 - Pla Millora].
L’anàlisi d’aquest estàndard 6 es farà per a cadascuna de les titulacions per separat. Com es veurà en cada cas, en el
moment d’escollir les assignatures dels diferents màsters s’han considerat, a més del TFM i del Pràcticum, dues
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assignatures obligatòries que representin els principals àmbits de coneixement dels continguts tractats a cada màster.
En el cas del MFPSEC, com que en el seu programa formatiu de 2016-2017 incorpora tres especialitats, s’han triat cinc
assignatures, a més del pràcticum i del TFM. De les cinc, dues són assignatures obligatòries del bloc genèric (que
cursen totes les especialitats), i les altres tres són una assignatura obligatòria per a cadascuna de les tres especialitats.

MÀSTER EN ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN UNA EDUCACIÓ INCLUSIVA (MADEI)
La implantació dels graus de mestre en Educació Infantil i Educació Primària, Educació Social i Psicologia (curs 20082009) i en Pedagogia i en Treball social (2009-2010) a la Facultat d'Educació i Psicologia de la Universitat de Girona,
juntament amb la desaparició de les llicenciatures en Psicopedagogia i en Pedagogia, va suposar un canvi en el
panorama formatiu a la nostra universitat. la llicenciatura de Psicopedagogia havia representat fins llavors la
possibilitat d'ampliar estudis sobre temes relacionats amb l'atenció a persones amb necessitats educatives especials i
l'educació inclusiva per a un important nombre de diplomats i llicenciats en les diferents titulacions de la Facultat
d'Educació i Psicologia. Actualment, els graus de la nostra Facultat, especialment els de Pedagogia, Educació social,
Educació Infantil i Educació Primària, ofereixen certa formació relacionada amb l'àmbit de la inclusió educativa i
l'atenció a la diversitat però que, en cap cas, pot considerar-se una especialització.
La progressiva implantació dels graus universitaris, així com l'evolució dels conceptes d'educació especial i necessitats
educatives especials juntament amb la progressiva incorporació dels models psicopedagògics de la inclusió educativa,
són alguns dels motius que van portar a plantejar una proposta formativa adreçada a professionals de l'educació
interessats en aprofundir en els desenvolupaments actuals de la teoria psicopedagògica i la investigació per promoure
l’educació inclusiva d'alumnes i de grups vulnerables per raons de capacitat, conducta, trastorns de desenvolupament
o per raons socials, culturals i / o lingüístiques.
Per a la discussió dels estàndards s’han seleccionat 4 assignatures, totes elles obligatòries:
• Assignatura 1: Polítiques educatives, legislació i models d’inclusió educativa. Perspectiva internacional (POL, 3
crèdits ECTS)
• Assignatura 2: Planificació i gestió de projectes d’investigació en educació inclusiva (PGPIEdI, 3 crèdits ECTS)
• Assignatura 3: Pràctiques externes supervisades (PR, 6 crèdits ECTS)
• Assignatura 4: Treball de Fi de Màster (TFM, 6 crèdits ECTS)
Com a informació complementària aportem com a evidències el currículum abreujat del professorat implicat en les 4
assignatures (evidències 3.6.8_MADEI)

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
La memòria de verificació del màster en Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva va rebre l’avaluació positiva
per part de l’AQU el 31 de març de 2015. Per tant, el pla d’estudis actual té una trajectòria de 2 cursos acadèmics
(2015-2016 i 2016-207) més el curs actual 2017-2018.
L’evidència 3.6.1_MADEI_Taules_COMP_RA recull un llistat de les competències del màster en Atenció a la Diversitat en
una Educació Inclusiva, els resultats d’aprenentatge per cada competència i les competències i resultats
d’aprenentatge per cada una de les assignatures seleccionades. A la Taula 2 (evidència 3.6.2_MADEI_Taula 2) es detallen
les diferents activitats de formació per a aquestes assignatures, indicant la seva relació amb les competències del
Grau.
L’assignatura 1, Polítiques educatives, legislació i models d’inclusió educativa. Perspectiva internacional (POL),
juntament amb l'assignatura Avenços i reptes de l'educació inclusiva a la societat actual, forma part del mòdul 1
Educació i Inclusió. Constitueix doncs una de els assignatures que ha de contribuir a la formació teòrica avançada en
models conceptuals, ètics i politicosocials relacionats amb l’educació inclusiva. Tracta essencialment el tema de
l'educació inclusiva des d'una perspectiva internacional: sistemes educatius, legislació i polítiques educatives, i es
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proposa un estudi avançat dels models en política educativa inclusiva i del seu impacte en les pràctiques a Catalunya,
l’Estat espanyol, Europa i la resta del món. Té especialment en compte les moltes i valuoses aportacions dels
organismes internacionals (UNESCO, Agència Europea per al Desenvolupament de l’Educació especial, OCDE, Nacions
Unides).
Les classes expositives incideixen positivament en el coneixement dels models teòrics i els avenços metodològics de
l’educació inclusiva per a poder formular judicis i prendre decisions fonamentades., així com en la capacitat d’anàlisi
crítica de les polítiques educatives i socials, a nivell nacional i internacional, des de la perspectiva de la inclusió
educativa. Són especialment significatives les 4 activitats individuals o en parella que proposa la professora i que
afavoreixen que els estudiants sistematitzin el coneixement avançat i la comprensió dels models i conceptes teòrics,
metodològics i pràctics proposats alhora que exerciten la transmissió, oral o per escrit, clara i sense ambigüitats dels
resultats procedents de la seva anàlisi i reflexió crítica de textos o de material audiovisual triat per la professora; 3
d’aquestes 4 activitats són alhora d’avaluació i tenen un pes del 35% de la qualificació de l’assignatura
(3.6.2_MADEI_POL_1) contribueixen a l’assoliment de les competències i els resultats d’aprenentatge CB1 (R.1.9), CT1
(R1.8) i CE1 (R.1.6 i R.1.7). Una altra activitat formativa és la realització de dos treballs en grup (de 4 components com
a màxim): 1) “Anàlisi comparativa de la política educativa de tres països: principis fonamentals i polítiques relacionats
amb l’alumnat amb necessitats educatives especials” que, a partir de la base de dades Eurydice, consisteix a
sistematitzar comparativament la informació més rellevant del sistema educatiu de tres països quant a organització i
govern, principis fonamentals i polítiques nacionals, i també quant a polítiques, objectius generals, programes i
suports en relació amb l’atenció a l’alumnat amb NEE, i a aportar una anàlisi reflexivocrítica dels principals aspectes
compartits i de les principals diferències (hipòtesis explicatives) tot fent èmfasi especial en aspectes tals com la
presència/absència/rellevància de polítiques vinculades amb l’equitat educativa, la inclusió i/o l’atenció a la diversitat
(3.6.2._MADEI_POL_2); 2) “Els drets de les persones amb discapacitat. Avançant en l’assoliment dels drets”, que
consisteix a dissenyar un anunci que tingui per objectiu denunciar les barreres que es troben les persones amb
discapacitat per exercir el dret a la capacitat d’obrar (art. 12 CDPD, 2006), a justificar per escrit els decisions preses pel
que fa a personatges, situació presentada, història narrada, missatge a transmetre, etc., i a gravar-lo en vídeo i
presentar-lo al grup-classe. Aquestes 2 activitats de grup contribueixen a l’assoliment de les competències CB1 (R.1.9),
CB2 (R1.10), CT1 (R1.8) i CE1 (R.1.6 i R.1.7); són alhora també activitats d’avaluació i tenen un pes en la qualificació
final d’un 35% i un 30% respectivament (3.6.2_MADEI_POL_2, 3.6.2_MADEI_POL_3).
L’assignatura 2, Planificació i gestió de projectes d’investigació en Educació Inclusiva (PGPIEdI), juntament amb
l’assignatura Metodologia d’investigació en inclusió educativa i l’assignatura Investigació inclusiva, forma part d’un
mòdul del màster sobre Investigació i Inclusió educativa. Totes tres constitueixen una base perquè els estudiants, un
cop acabat el màster, disposin de competències que els facilitin l’accés a estudis de doctorat. L’assignatura PGPIEdI se
centra fonamentalment a ajudar els estudiants a aprendre a planificar una investigació educativa relacionada amb la
temàtica del màster. L’assignatura PGPIEdI intenta incidir en les decisions que s’han de prendre en cada fase de
l’elaboració d’un projecte d’investigació. Les classes expositives tracten sobre els models i enfocaments de la recerca
(CB1: R2.1.), el coneixement de recursos de gestió de la documentació per a recerca (CT1: R.2.8), l’aportació
d’elements per al coneixement dels criteris de qualitat i les qüestions ètiques relacionades amb la recerca (CT3:
R.2.7).També s’incideix en mètodes i tècniques que faciliten la participació de persones amb necessitats educatives
especials en les investigacions sobre problemes relacionats amb la seva inclusió educativa (CE2: R.2.6.), tot i que
aquesta qüestió es tracta més abastament en l’assignatura d’Investigació inclusiva. Es fan alguns exercicis a classe
relacionats amb l’elaboració de projectes (evidència 3.6.2_MADEI_PGPIEdI_1, i evidència 3.6.2_MADEI_PGPIEdI_2), per tal de
millorar les habilitats per planificar una recerca educativa (CE2: R.2.2). La principal activitat consisteix en l’elaboració
d’un projecte d’investigació (evidència 3.6.2._MADEI_PGPIEdI_3), que és alhora una activitat d’avaluació i té un pes del
80% de la qualificació de l’assignatura. Aquesta activitat permet treballar les següents competències i resultats
d’aprenentatge: CB1 (R. 2.1.), CT1 (R.2.8), CT3 (R.2.7.), CE2 (R.2.2.). El 20% restant correspon a les activitats que es
realitzen a l’aula.
L’assignatura 3, Pràctiques externes supervisades (PR), es concep com un marc d’immersió de l’estudiant en la realitat
professional de l’atenció a la diversitat i l’educació inclusiva, ja sigui en centres o serveis educatius o bé en grups
d’investigació. S’orienta al treball de les competències i resultats d’aprenentatge següents: CB3 (R7.6), CT3 (R.7.4,
R7.5, R.7.8), CT4 (R.7.14) i les competències específiques CE4 (R7.1; R7.2, R7.3), CE5 (R7.15), CE7 (R7.7) i CE8 (R7.9).
Les pràctiques supervisades equivalen a 6 crèdits ECTS. En hores, les pràctiques consisteixen en 100 hores d’estada al
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centre, servei o grups de recerca i 50 hores dedicades a diferents tipus d’activitats com l’elaboració de documents i
materials relacionats amb les activitats realitzades en el lloc de pràctiques, l’assistència a dues tutories grupals amb les
activitats que les acompanyen, l’assistència a tutories individuals i la realització del treball de pràctiques.
L’organització de les pràctiques s’explica a la Guia de pràctiques externes supervisades que es proporciona als
estudiants a l’inici de curs (evidències 3.6.2_MADEI_PR_1, 3.6.2_MADEI_PR_2). L’avaluació de l’estudiant la fa el tutor de la
universitat a partir de l’informe del tutor del centre de pràctiques o del grup de recerca (veure apartat d’activitats
d’avaluació), del seguiment de les tutories i el treball escrit de l’estudiant (CT3: R7.5, R7.8) (evidències
3.6.2_MADEI_PR_3a; 3.6.2_MADEI_PR_3b). En aquest treball l’estudiant reflexiona sobre l’estada de pràctiques des de la
perspectiva de l’educació inclusiva i l’atenció a la diversitat. A l’inici del curs s’ofereix als estudiants una sessió en la
qual se’ls presenten els llocs de pràctiques que han ofert els diferents serveis i centres educatius. Aquests serveis
inclouen escoles ordinàries, centres d’educació especial, aules d’acollida, serveis municipals, entitats i fundacions que
treballen en el camp social i educatiu per promoure la inclusió educativa i social de les persones. També s’ofereixen
algunes places en grups d’investigació de la UdG. A la taula 6 (evidència 3.6.6._MADEI) es troba el llistat de centres de
pràctiques del curs 2016-17. La coordinació d’estudis fa una entrevista prèvia a l’assignació del lloc de pràctiques per
tal de poder adequar-les als interessos dels estudiants i als requisits del màster. Un dels aspectes a seguir treballant en
els pròxims cursos és aconseguir ofertes de pràctiques que vagin acompanyades de la descripció del projecte concret
en el qual es podria incorporar l’estudiant. Pel fet que són unes pràctiques relativament breus, és important que els
centres expliquin amb claredat quines seran les tasques que s’assignaran als estudiants [IAI/18/07 - Pla Millora].
També tenim obert un objectiu de millora relacionat amb la promoció de la possibilitat de fer pràctiques a l’estranger
mitjançant els programes ERASMUS+ for traineeship i Acords bilaterals [ISC/17/07 - Pla Millora].
L’assignatura 4, Treball de Fi de Màster, en l’elaboració d’un treball escrit que integra anàlisi i reflexió teòriques i
realitza una aportació relacionada amb l’atenció a la diversitat i l’educació inclusiva. La Guia del TFM (evidències
3.6.2_MADEI_TFM_1, 3.6.2_MADEI_TFM_2) inclou les orientacions per la realització del treball, la informació sobre el
sistema d’avaluació i qualificació, i els documents necessaris per fer la proposta de treball i per l’avaluació del TFM. Tal
com s’explica en aquesta Guia, el treball pot tenir dues modalitats: monografia o article científic. La realització del
TFM inclou les següents activitats principals: Seminari d’orientació sobre el desenvolupament del TFM, cerca i anàlisi
d’informació i de documentació (competències CT1 (R8.3.), CE2 (R8.4., R8.8) i CE3 (R8.9)), treball de camp
(competències CE2 (R8.4, R8.8), en funció de l’objectiu del treball es desenvolupen les competències CE5 (R8.10) i/o
CE6 (R8.11). El TFM inclou també tutories de seguiment individual per part del tutor (CT2(R.8.2.), CT3 (R8.5), la
redacció del document de TFM, en format monografia o article (el format el decideixen tutor i estudiant
conjuntament)(competències CB2 (R8.1), CB3 (R8.7), CT1 (R8.3), CT3 (R8.5)), i la presentació pública del TFM en el
marc d’unes Jornades d’Intercanvi i Debat sobre Educació Inclusiva (competències CB1 (R8.6), CB2 (R8.12)). El
programa de les jornades del curs 2016-17 es troba a l’evidència 3.6.2_MADEI_TFM_3. Els estudiants reben un
document amb les orientacions per a l’exposició oral així com la informació sobre els tribunals que els avaluaran
(evidència 3.6.2_MADEI_TFM_4). A l’evidència 3.6.5._MADEI es presenta el llistat dels 26 TFM que es van presentar el curs
2016-17, amb la qualificació i el professorat que el va tutoritzar. De cares a pròxims cursos cal millorar la participació
dels estudiants en les jornades, buscant maneres d’estimular la seva participació per tal que siguin realment unes
jornades d’intercanvi i debat. La gran majoria dels treballs que es presenten tenen format de monografia. Caldrà
valorar la conveniència o no d’oferir la possibilitat dels dos formats: monografia i article científic. Un altre aspecte a
considerar són els temes dels treballs.
Un altre aspecte a considerar són els temes dels treballs. Durant els dos cursos en què s’ha fet el màster la majoria
dels estudiants ha optat per fer el treball relacionat amb les pràctiques. Tenint en compte que les pràctiques es
realitzen durant el segon semestre, es valora que el temps de realització del treball queda molt escurçat i molts
estudiants tenen dificultats per orientar el treball. S’observa la necessitat d’orientar de forma més clara als estudiants
sobre quines temàtiques i quins tipus de treballs poden realitzar. Tenint en compte que el nivell d’assoliment de
l’estàndard 6.1. és que el TFM respongui a una planificació temàtica d’acord amb els grups i línies de recerca o
transferència del coneixement, es considera que cal endegar alguna acció en aquesta direcció, oferint propostes de
treballs acordes amb les línies de recerca desenvolupades pel professorat del màster [IAI/18/08 - Pla Millora].
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6.2. El sistema d’avaluació permet una certificació fiable dels resultats d’aprenentatge pretesos i és
públic

Els sistemes d'avaluació de les assignatures del màster són d'accés públic i es poden consultar en el marc del disseny
complet de cada assignatura que inclou, a més, detall sobre el professorat responsable, els continguts, la bibliografia i
altres informacions rellevants. La Taula 3 (evidència 3.6.3_MADEI_Taula_3) mostra, per a cadascuna de les assignatures
seleccionades, l'enllaç a la informació pública i el llistat d'activitats d'avaluació amb la descripció dels criteris i el pes
sobre la qualificació final, en percentatge.
Cada assignatura proposa un sistema d’avaluació tenint en compte el seu valor en crèdits. Algunes de les activitats
formatives que hem comentat a l’apartat 6.1 són també activitats d’avaluació. En aquest apartat només s’inclouen les
activitats que són d’avaluació. La Taula 4 (evidència 3.6.4_MADEI_Taula_4) mostra les qualificacions de totes les
assignatures del màster.

A l’assignatura 1, Polítiques educatives, legislació i models d’inclusió educativa. Perspectiva internacional (POL),
s’avalua a partir de l’establiment de tres blocs:
1) Lliurament de 3 de les 4 activitats individuals o en parella proposades per la professora (3.6.2._MADEI_POL_1),
tenen un pes del 35% de la qualificació de l’assignatura i contribueixen a l’assoliment de les competències i els
resultats d’aprenentatge CB1 (R.1.9), CT1 (R1.8) i CE1 (R.1.6 i R.1.7). Les execucions dels estudiants pel que fa aquest
primer bloc d’activitats es poden veure a les evidències 3.6.7_MFPSEC_ASEC_AA1_Ap, 3.6.7_MFPSEC_ASEC_AA1_Not i
3.6.7_MFPSEC_ASEC_AA1_Ex

2) Realització treball en grup núm.1 (de 4 components com a màxim) sobre “Anàlisi comparativa de la política
educativa de tres països: principis fonamentals i polítiques relacionats amb l’alumnat amb necessitats educatives
especials”, té un pes en la qualificació final d’un 35% i contribueix a l’assoliment de les competències CB1 (R.1.9), CB2
(R1.10), CT1 (R1.8) i CE1 (R.1.6 i R.1.7) (3.6.2._MADEI_POL_2). Les execucions dels estudiants pel que fa a aquest treballl
de grup 1 es poden veure a les evidències 3.6.3._MADEI_POL_AA2_Ap, 3.6.3._MADEI_POL_AA2_ NotAlt, i
3.6.3._MADEI_POL_AA2_ NotBaix .
3) Realització treball en grup núm.2 (de 4 components com a màxim) sobre “Els drets de les persones amb
discapacitat. Avançant en l’assoliment dels drets”, ”, té un pes en la qualificació final d’un 30% i contribueix a
l’assoliment de les competències CB1 (R.1.9), CT1 (R1.8) i CE1 (R.1.7) (3.6.2._MADEI_POL_3). Les execucions dels
estudiants pel que fa a aquest treballl de grup 2 es poden veure a les evidències 3.6.3._MADEI_POL_AA3_Ap;
3.6.3._MADEI_POL_AA3_ Not, i 3.6.3._MADEI_POL_ AA3_Ex.

Per aprovar l’assignatura cal aprovar separadament amb una qualificació de 5 l'activitat d'avaluació 1, la 2 i la 3. En el
cas de l'activitat d'avaluació 1, s'han de presentar 3 activitats breus de les 4 que es proposen. No hi ha recuperació de
cap activitat. Es qualificarà l'estudiant com a "No Presentat" en el cas que no lliuri en la data prevista les activitats
d'avaluació proposades. Dels 32 estudiants matriculats durant el curs 2016-17, el 97% es va presentar a les proves
d’avaluació. Les qualificacions finals es concentren entre el Notable (66%) i l’Excel·lent (19%), només hi ha 1 estudiant
amb la qualificació d’Aprovat (3%) i 1 amb la de MH (3%). No hi ha cap suspès i 3 No Presentats (9%).
L’assignatura 2, Planificació i gestió de projectes d’investigació en Educació Inclusiva (PGPIEdI), s’avalua principalment
a partir d’un treball en què els estudiants han de planificar un projecte d’investigació relacionat amb la temàtica del
màster (evidència 3.6.2_MADEI_PGPIEdI_3). El treball inclou també alguns apartats de reflexió metodològica sobre la
recerca que es planteja (enfocament metodològic, aspectes ètics i estratègies que es proposen per assegurar la
qualitat de la investigació) a més dels apartats relacionats amb el procés d’investigació que es proposa. Aquesta
activitat permet treballar les següents competències i resultats d’aprenentatge: CB1 (R. 2.1.), CT1 (R.2.8), CT3 (R.2.7.),
CE2 (R.2.2.). Amb aquest exercici l’estudiant ha de cercar documentació, sistematitzar el coneixement teòric i
metodològic sobre el tema i, sobretot, aprendre a planificar un projecte de recerca dirigit a la millora de les pràctiques
en educació inclusiva i atenció a la diversitat. Aquest treball té un pes del 80% de la qualificació de l’assignatura.
L’estudiant té la possibilitat de recuperar aquest treball. L’altre 20% s’avalua a partir d’exercicis grupals realitzats a
classe que van adreçats a ajudar els estudiants a aprendre com formular preguntes de recerca i les etapes d’un pla
d’investigació CE2: R.2.2). El curs 2016-17 hi va haver 31 estudiants matriculats a l’assignatura dels quals, un no es va
presentar (cal precisar que va abandonar el màster des del començament), un 3% va obtenir la qualificació de suspès,
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un 19% la qualificació d’aprovat, un 52%, notable i un 23% excel·lent. Les execucions dels estudiants pel que fa al
treballl de grup del projecte d’investigació es poden veure a les evidències 3.6.3._MADEI_PGPIEdI_Sp,
3.6.3._MADEI_PGPIEdI_Ap, 3.6.3._MADEI_PGPIEdI_Not, i 3.6.3._MADEI_PGPIEdI_Ex.

L’assignatura 3, Pràctiques externes supervisades (PR), s’avalua a partir de tres elements: l’avaluació de l’estada en el
centre de pràctiques o grup de recerca, que avalua el tutor assignat pel centre o grup (evidències 3.6.3_MADEI_PR_1 i
3.6.3_MADEI_PR_1b), i té un pes del 30% de la qualificació final; un treball reflexiu individual de l’estudiant (50% del
pes de la nora final) que avalua el tutor de la universitat (3.6.2_MADEI_PR_3a i 3.6.2_MADEI_PR_3b), en què s’avalua la
capacitat de reflexió de l’estudiant sobre la seva actuació en el centre de pràctiques o grup de recerca i sobre
l’educació inclusiva i l’atenció a al diversitat a partir de la seva experiència de pràctiques. Finalment, es té en compte
el seguiment de les pràctiques fet a través de les tutories individuals i grupals (20% de la nota final) que valora el tutor
de la universitat (evidència 3.6.3_MADEI_PR_2). L’estada al centre de pràctiques permet avaluar les competències CB3
(R7.6), CT3 (R.7.4), CT4 (R.7.14), i, en funció del lloc de pràctiques les competències CE4 (R7.1; R7.2, R7.3), CE5 (R7.15),
CE7 (R7.7) i CE8 (R7.9). L’elaboració del treball reflexiu individual així com el seguiment a través de les tutories permet
avaluar les competències CT3 (R7.5, R7.8). El curs 2016-17 van fer pràctiques 31 estudiants: un 52% va obtenir la
qualificació d’excel·lent, un 42% notable, un 6 % no va realitzar les pràctiques o no va lliurar alguna de les activitats,
pel que consta com a no presentat (2 estudiants). S’aporten algunes evidències dels informes dels tutors de la
universitat. 3.6.7_MADEI_PR_InformeTutor_Not; 3.6.7_MADEI_PR_InformeTutor_Ex; i també informes dels tutors de centres
de pràctiques: 3.6.7_MADEI_PR_InformeCentre_Ex, 3.6.7_MADEI_PR_InormeCentre_Not.
L’assignatura 4, Treball de Fi de Màster (TFM), consisteix en la redacció d’un treball que es realitza individualment. El
treball pot tenir el format d’article científic o bé de monografia. Tutor i estudiant prenen conjuntament la decisió
sobre el tipus de format que és més adient pel treball. El treball escrit és avaluat pel tutor o tutora del TFM, en fa un
informe i assigna una nota que té un pes d’un 75% sobre la nota final. Cal l’autorització del tutor per poder dipositar el
TFM i procedir a la defensa o presentació oral. Del treball escrit s’avaluen aspectes relacionats amb la presentació de
la documentació, l’estructura del treball, la capacitat d’anàlisi dels problemes, els mètodes utilitzats, la rellevància de
les conclusions i l’aportació del treball en relació als temes tractats en el màster. També s’avaluen els aspectes formals
i el seguiment del treball a través de les tutories (evidències 3.6.2_MADEI_TFM_1, 3.6.3_MADEI_TFM_informe_TFM_tutor).
Tots aquests aspectes estan relacionats amb les competències CB1 (R8.6), CB2 (R8.1. i R8.2.), CB3 (R8.7), CT1 (R8.3),
CT2(R.8.2.), CT3 (R8.5). En funció del tipus de treball es tractaran també les competències: CE2 (R8.4, R8.8), CE3
(R8.9), CE5 (R8.10) i/o CE6 (R8.11). L’avaluació de la presentació oral del treball té un pes del 25% de la nora final. Dos
professors diferents del tutor valoren diferents aspectes de la presentació oral: l’exposició oral pròpiament dita, la
capacitat de síntesi en fer la presentació i la resposta a preguntes i comentaris Els dos professors, més el tutor,
constitueixen
el
tribunal
i
signen
l’informe
on
figura
la qualificació final (evidència
3.6.3._MADEI_TFM_informe_exposició_oral ). Amb l’exposició pública es treballen les competències CB1 (R8.6), CB2
(R8.12). HI ha una activitat que no té pes sobre la nota final però que és obligatòria pels estudiants, que és
l’assistència i participació en un mínim del 50% de les presentacions orals que s’emmarquen en una Jornada
d’intercanvi i debat sobre educació inclusiva (evidència 3.6.2._MADEI_TFM_3).
S’aporten exemples d’informes dels tutors: evidències 3.6.7_MADEI_TFm_AA1_Ex, 3.6.7_MADEI_TFM_AA1_Not,
3.6.7_MADEI_TFM_AA1_Ap; i també exemples de treballs: 3.6.7_MADEI_TFM_AA2_Ex; 3.6.7_MADEI_TFM_AA2_Not, i
3.6.7_MADEI_TFM_AA2_Ap.

El curs 2016-17 aquesta assignatura va tenir 32 matriculats i 26 van aprovar (un 81% dels matriculats), cap va
suspendre i 6 no es van presentar (19%). En conjunt, un 34% dels estudiants van tenir una nota d’Excel·lent, un 34%,
notable, un 12,5% aprovat. Els estudiants van valorar l’assignatura amb un 4,4 sobre 5.
Els sistemes d’avaluació del màster són públics i al llarg dels dos cursos de funcionament d’aquesta titulació s’ha fet un
esforç per vincular amb claredat els sistemes d’avaluació als resultats d’aprenentatge. Un màster de 60 crèdits que
inclou pràctiques i TFM implica que es disposa d’un temps molt ajustat per realitzar tots els processos d’avaluació.
Una de les accions que ja s’han començat a emprendre relacionades amb el seguiment i avaluació de les pràctiques i
del TFM és l’elaboració d’un aplicatiu informàtic que permeti centralitzar la informació i posar-la més fàcilment a
l’abast d’estudiants, professorat tutor de la universitat i tutors de pràctiques. La idea és agilitzar els processos
d’assignació, seguiment i d’avaluació de les pràctiques i del TFM (realització d’informes dels tutors, lliurament de
treballs dels estudiants, etc.), i poder recollir amb més facilitat la valoració que fan els tutors dels centres i els
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estudiants sobre les pràctiques i el TFM.
En relació amb les assignatures 3 i 4, en els darrers dos cursos s'han observat dificultats per recollir i gestionar de
forma eficient tota la informació relacionada amb el desenvolupament de les pràctiques externes dels estudiants i
amb l'avaluació dels treballs de fi de màster. Aquestes dues assignatures generen informacions diverses: treballs dels
estudians, informes dels tutors dels centres de pràctiques, valoracions de les pràctiques per part d'estudians i tutors,
informes dels tutors de TFM, informes dels tribunals, valoracions de l'assignatura. Es veu necessari emprendre accions
que permetin millorar-ne la gestió i alhora poder fer un seguiment de la qualitat d'aquestes assignatures [IAI/18/09 Pla Millora].

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

El Màster en Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva va ser aprovat l’any 2015 pel que en el moment de
redactar aquest autoinforme només porta dos cursos finalitzats. La taxa de graduació prevista a la Memòria de
verificació era del 85%, mentre que al curs 2016-17 aquesta taxa va lleugerament inferior mentre que al curs 2015-16
la taxa de graduació havia sigut superior a la prevista. Aquesta variació és deguda a un cert canvi de tendència en el
sentit que al curs 2016-17 dues estudiants de nou ingrés es van matricular a temps parcial en el màster, dues més van
decidir anul·lar convocatòria d’algunes assignatures, i dues no van presentar-se al TFM. La taxa d’eficiència del curs
2016-17 ha estat del 100% (s’havia previst un 99%) i la taxa d’abandonament és d’un 6,25%, que és bastant inferior al
10% que s’havia previst .Les taxes de rendiment, eficiència, graduació i abandonament són bones però calen més anys
per poder observar una tendència clara. La lleu disminució de la taxa de rendiment del curs 2016-1207 a la del curs
2015-2016 és deguda, en part, a què dues persones van matricular-se al màster a temps parcial (taula 16 MADEI). Per
tant, els indicadors acadèmics són adequats per les característiques de la titulació. Caldrà fer un seguiment d’aquestes
taxes en els pròxims cursos, per observar quines tendències es van consolidant.
Taula 16 MADEI. Indicadors acadèmics 2016-2017

Indicador
Taxa de rendiment
Taxa d’eficiència
Taxa de graduació
Taxa d’abandonament

Curs 2015-2016
97%
100%

Curs 2016-2017

95%

81,25%

92,32%
100,00%
6,25%

Tal com es pot observar en la taula 17MADEI, la majoria dels resultats de les assignatures se situen entre l’excel·lent i
el notable i el percentatge de no presentats és baix. Una de les persones no presentades a les assignatures no es va
arribar a incorporar mai al màster tot i estar matriculada. El percentatge més elevat de no presentats en el TFM
correspon a 6 estudiants: 1 no es va incorporar mai al màster, 2 van iniciar el màster el curs 2015-2016 i tenien
pendent només el TFM que, finalment, no van presentar. Només 3 eren nous estudiants del curs 2016-2017.
Taula 17 MADEI . Resultats curs 2016-2017 (en percentatge)

Curs 2016-2017

Assignatura 1: Polítiques educatives,
legislació i models d’inclusió educativa.
Perspectiva internacional
Assignatura 2: Planificació i gestió de
projectes d’investigació en Educació
Inclusiva
Pràctiques externes

Resultats
Nombre
matríc.
32

Excel·lents

Notable

Aprovat

Suspès

22,00

66,00

3,00

00,00

No
presentats
9,00

31

22,58

51,61

19,35

3,20

3,20

31

51,61

41,93

00,00

00,00

6,40
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TFG/TFM

32

34,37

34,37

12,5

00,00

18,75

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

El Màster en Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva es va iniciar el curs 2015-2016. El curs 2017-2018 és tot
just la tercera edició. No es disposa encara de dades sobre inserció laboral dels estudiants que han finalitzat el màster.
Una acció a emprendre en els pròxims cursos és preparar un estudi que permeti obtenir dades sobre la inserció
laboral dels titulats en aquest màster [IAI/18/10 - Pla Millora].
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MÀSTER EN FORMACIÓ DEL PROFESSORAT D’ESO I BATXILLERAT, FORMACIÓ PROFESSIONAL I
ENSENYAMENT D’IDIOMES (MFPSEC)
El Màster en formació del professorat d’ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes s’imparteix a
la UdG des del curs 2009-2010. Atesa la seva orientació professional i el seu caràcter obligatori, té una estructura
curricular molt semblant a la les altres edicions del Màster en altres universitats, però també unes particularitats que
tenen a veure amb la interpretació que ha fet l’equip que s’ocupa del Màster a la UdG, i que han anat modelant curs
rere curs els requeriments que emanen de la Resolució de 17 de desembre de 2007, de la Secretaria de Estado de
Universidades y Investigación, per la qual es publica l’acord del Consejo de Ministros de 14 de desembre de 2007, on
s’estableixen les condicions a partir de les quals s’han d’elaborar els plans docents per a l’obtenció dels títols que
habiliten per a l’exercici de la professió, i també de l’ordre del Ministerio de Educación y Ciencia 3858/2007 de 27 de
desembre, que estableix els requisits per a la verificació dels títols universitaris que habiliten per a les professions
docents que competeixen a aquest Màster.
Per a la discussió dels estàndards, i d’acord a allò establert a la Guia d’acreditació per als màsters amb especialitats,
s’han seleccionat 7 assignatures: 2 obligatòries i comunes, 1 per cada una de les 3 especialitats, el Pràcticum i el TFM.
Les assignatures són:
• Assignatura 1: Característiques organitzatives i curriculars de l’etapa i els centres d’ensenyament de
secundària (CO, 3 ECTS)
• Assignatura 2: L'alumne de secundària: aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (ASEC, 4 ECTS)
• Assignatura 3 (especialitat llengua i literatura catalana i castellana): Recursos lingüístics (RL, 3 ECTS)
• Assignatura 4 (especialitat biologia-geologia/física-química): Didàctica específica de l'àmbit. Introducció a la
didàctica de les ciències (DIDC, 4 ECTS)
• Assignatura 5 (especialitat geografia-historia): Innovació, canvi i millora de l'educació en l'àmbit de les ciències
socials (INNCS, 2 ECTS)
• Pràcticum (PR, 14 ECTS)
• Treball Final de Màster (TFM, 6 ECTS)
Com a informació complementària aportem com a evidències el currículum abreujat del professorat implicat en les 7
assignatures (evidències 3.6.8_MFPSEC)

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

La Taula 1 (evidència 3.6.1_MFPSEC_Taula_1) recull un llistat de les competències generals dels mòduls del màster, i de
les competències específiques i resultats d'aprenentatge que consten en la memòria per a cada mòdul en el qual
s'ubica cadascuna de les set assignatures seleccionades. Com s'ha explicat en un altre apartat, des de l'equip de
coordinació del màster s'està impulsant una revisió de les competències específiques per assignar-les a les
assignatures, i no als mòduls, ja que aquesta distribució sol provocar encavallaments entre assignatures. Ja s'han
presentat evidències de l'assignació de competències específiques per a les quatre assignatures del bloc genèric.
Aquest procediment de revisió s'aplicarà a altres blocs del màster.
A la Taula 2 (evidència 3.6.2_MFPSEC_Taula_2) es detallen les diferents activitats de formació per a aquests mòduls,
indicant la seva relació amb les competències vinculades en cada cas.
L’assignatura 1, Característiques organitzatives i curriculars de l’etapa i els centres d’ensenyament de secundària (CO,
3 crèdits), és una assignatura de tres crèdits del bloc comú. Els seus dos professors són del Departament de
Pedagogia, i els quatre grups docents es reparteixen entre els dos professors: un professor titular doctor (permanent
1) i un professor associat doctor (associat). La càrrega lectiva es reparteix de manera igual entre tots dos, dos grups
per a cada professor. Es tracta de dos professors de la mateixa àrea, que programen junts l'assignatura.
Des del punt de vista formatiu, l’assignatura respon a la necessitat d’efectuar una introducció a la feina de professor/a
de secundària tot partint del coneixement dels aspectes docents i dels aspectes organitzatius. Es fa un èmfasi especial
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per ajudar a l’estudiant a situar-se en l’organització de l’administració per a la professió, en els documents legals, en
l’estructura dels centres, entre altres. S’articula en cinc blocs, el primer dels quals és introductori, i es dediquen dues
sessions presencials a cada bloc. Es pot veure l’organització en l’evidència 3.6.2_MFPSEC_CO_1.
Els blocs de contingut, bàsicament: qüestionen el paper del domini dels coneixements per a exercir la professió en
relació amb altres capacitats; descriuen l’evolució de l’educació secundària durant els darrers cinquanta anys; exposen
els currículums de l’educació secundària obligatòria i postobligatòria; descriuen els centres de secundària (l’institut)
com a context de treball; expliquen quina és la tasca de professor i el procés de professionalització docent, des de
l’accés a la consolidació professional.
Les activitats d’aprenentatge estan programades per assolir les Competències Específiques CE1, CE8, CE9, CE13, CE20 i
CE21 (després de la revisió de les assignatures comunes que es va dur a terme durant el curs 2016-2017). Es duen a
terme activitats diverses: activitats d’aprenentatge relacionades amb la introducció de continguts teòricoconceptuals
(classes expositives i participatives: lectura de textos)(evidència 3.6.2_MFPSEC_CO_2) amb l’anàlisi i comentari de
normativa reguladora de l’organització i funcionament dels centres educatius (lectura de textos normatius) (evidència
3.6.2_MFPSEC_CO_3); i amb la lectura, anàlisi i comentari de casos i de vídeos o pel·lícules relacionades amb l’activitat
docent a secundària.
L’assignatura 2, L'alumne de secundària: aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (ASEC, 4 crèdits), és una
assignatura de quatre crèdits del bloc comú. La imparteixen dues professores a temps complet del Departament de
Psicologia. En un cas, es tracta d'una professora titular doctora, i en l'altre, d'una TEU doctora. Es tracta de dues
professores de la mateixa àrea, que programen juntes l'assignatura.
La finalitat d’aquesta assignatura és facilitar als alumnes l’adquisició de coneixements fonamentals sobre les
característiques psicopedagògiques dels alumnes de secundària, fent especial èmfasi en els processos de
desenvolupament cognitiu, social i emocional, així com la seva consideració en el procés d’ensenyament-aprenentatge
i l’adquisició de competències relacionades amb la comprensió, anàlisi i gestió d’aquests processos en la intervenció
educativa a secundària. Es pot consultar el programa a l'evidència 3.6.2_MFPSEC_ASEC_1.
Per assolir les CE2, CE3, CE4, CE4 i CE15, les activitats d’aprenentatge de l’assignatura s’organitzen de la següent
manera: es fa autoavaluació inicial i final de dues competències transversals a través de l'autoregulació de
l'aprenentatge i treball en equip (evidència 3.6.2_MFPSEC_ASEC_2); evidència 3.6.2_MFPSEC_ASEC_3; evidència
3.6.2_MFPSEC_ASEC_4). També es fa una anàlisi de continguts mediàtics relacionats amb l'assignatura, a partir del
treball en equip de cerca, anàlisi i exposició a classe, amb debat a classe i reflexió en equip (evidència
3.6.2_MFPSEC_ASEC_5). També s'elabora i es presenta un treball escrit amb la síntesi del contingut, del debat suscitat i
la reflexió final (evidència 3.6.2_MFPSEC_ASEC_6). També es duen a terme classes expositives, amb presentació, síntesi
i relació dels continguts per part del professor (evidència 3.6.2_MFPSEC_ASEC_7; evidència 3.6.2_MFPSEC_ASEC_8;
evidència 3.6.2_MFPSEC_ASEC_9; evidència 3.6.2_MFPSEC_ASEC_10; evidència 3.6.2_MFPSEC_ASEC_11); lectura de
documents, articles i capítols de llibre; cerca d'informació en webs especialitzades i anàlisi i discussió col·lectiva dels
temes que es plantegen a classe a partir d’activitats dissenyades amb aquest objectiu. També es fan tallers d’experts
sobre temes específics (treball en equip: evidència 3.6.2_MFPSEC_ASEC_12); trastorns alimentaris en l'adolescència
(evidència 3.6.2_MFPSEC_ASEC_13). Finalment, s'elabora i es presenta en equip una activitat d'aprenentatge en base a
competències dirigida a alumnes d'ESO tenint en compte el marc teòric i normatiu de referència (evidència
3.6.2_MFPSEC_ASEC_14).

L’assignatura 3, Recursos lingüístics (RL, 3 crèdits), és una assignatura del bloc didacticodisciplinari de l'especialitat de
Llengua i Literatura (català-castellà). Se n'ocupa un sol professor, del Departament de Filologia i Comunicació; i es
tracta d'un professor vinculat amb el departament d'Ensenyament, que compateix la seva dedicació docent mitja
jornada al centre de secundària i mitja jornada a la universitat. L'assignatura té unes sessions de gran grup i unes
sessions de grup mitjà.
En aquesta assignatura s’ofereix una bateria de recursos educatius referits a l’àrea de llengües i literatures catalana i
castellana. Les estratègies didàctiques consignades en el temari de l’assignatura se centren en el foment de la lectura
com a base primordial de l’aprenentatge, en el domini de l’expressió oral, i en el domini de l’escriptura des dels
vessants discursiu i creatiu. Cal remarcar que tant el temari de l’assignatura, com les parts teòriques de les sessions de
classe i les activitats didàctiques proposades, han estat concebudes no tant com una reiteració dels continguts
temàtics oferts durant el Grau sinó com una aportació de recursos per implementar la creativitat en els camps de
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l’expressió, oral, escrita i lectora. Es pot consultar el programa complet de l’assignatura en l’evidència
3.6.2_MFPSEC_RL_1, el calendari de les tasques i lectures en l’evidència 3.6.2_MFPSEC_RL_2, i les recomanacions de
webgrafia en les evidències 3.6.2_MFPSEC_RL_3 i 3.6.2_MFPSEC_RL_4. Les activitats d’aprenentatge són eminentment
pràctiques, i estan centrades sobretot en les competències CB1, CB3, CB12, CB15, CB16, CB17 i CB18, i en la CE3.
Algunes de les activitats d’aprenentatge són: recitació de poemes i textos a través de models; elaboració de textos
d’escriptura creativa (de ficció o no ficció); exercicis d’intensitat de l’escriptura (redacció d’aforismes, microcontes o
autobiografies en poques paraules); elaboració de llistes sobre situacions i coses que ajuden a escriure o que dificulten
escriure; redacció de textos en què predomina el llenguatge oral. Per no repetir les evidències concretes d’aquestes
activitats, es presentaran de manera detallada en l’apartat 6.2, perquè totes han estat avaluades.
L’assignatura 4, Didàctica específica de l'àmbit. Introducció a la didàctica de les ciències (xxx), és una assignatura de
quatre crèdits del bloc específic, de l’especialitat de Ciències. La imparteix un professor a temps complet del
Departament de Didàctiques Específiques.
Aquesta assignatura és una introducció a l'ensenyament i l'aprenentatge de les ciències a secundària amb l'objectiu
d'establir un marc general, i una fonamentació teòrica, per la resta dels mòduls específics del programa. Les
competències que ajuda a assolir l’assignatura són les compètencies específiques C1, C2, C3, C4, C5, C6 i C7 del mòdul
5 del màster que consten a la memòria. Per assolir-les, les activitats d’aprenentatge s’organitzen de la manera
següent: classes explorativa, expositiva i participativa (0.8 crèdits ECTS), que consisteixen en exposicions per part del
professor amb espais intencionats de discussió i debat en gran grup (competències 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7); treballs en grup
a classe (0.24 crèdits ECTS), que inclouen activitats individuals, en parella i en grups de 4 o 5 alumnes de discussió de
diferents aspectes del mòdul (competències 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7); lectura de documents i articles recomanats (0.8 crèdits
ECTS), que inclouen la lectura per part dels alumnes d’informes i documents de recerca sobre els aspectes del
programa (competències 1, 2, 3, 4, i 7); realització de treballs individuals (2 crèdits ECTS), que són dos treballs escrits
individuals sobre un tema dels blocs I i II pel primer i dels blocs III i IV pel segon (competències 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7); i
discussió dels treballs a classe (0.16 crèdits), que inclouen discussions en gran grup sobre el format i el tractament dels
continguts dels treballs escrits amb la discussió de treballs tipus (competència 2) (evidències 3.6.3_MFPSEC_DIDC_1 i
evidències 3.6.3_MFPSEC_DIDC_1).
L’assignatura 5, Innovació, canvi i millora de l'educació en l'àmbit de les ciències socials (INNCS) és una assignatura de
dos crèdits del bloc didacticodisciplinari de l'especialitat de Geografia-Història. La imparteix un professor a temps
complet del Departament de Didàctiques Específiques. L’objectiu de l’assignatura és conèixer les aportacions
innovadores més rellevants que s’han fet darrerament a nivell internacional en el camp de la didàctica de les ciències
socials. L’alumne ha d’entendre el significat d’innovar, com fer-ho i en quins àmbits i ha de ser capaç d’analitzar i
valorar diferents experiències innovadores. També haurà de ser capaç de crear una proposta educativa innovadora a
partir d’un context determinat. Es pot consultar el programa complet i el calendari a l'evidència 3.6.2_MFPSEC_INNCS_1.
Les competències que ajuda a assolir l’assignatura són les C3, C10, C15, C17 i C18 del mòdul 5 del màster que consten
a la memòria. Per assolir-les, les activitats d’aprenentatge s’organitzen al voltant de tres grans eixos: activitats
d’ensenyament i aprenentatge relacionades amb la introducció de continguts teòricoconceptuals (classes expositives
amb foment de la participació de l’alumnat; lectura i comentari d’articles de forma individual); activitats
d’ensenyament i aprenentatge relacionades amb l’anàlisi crítica de metodologies, recursos i materials didàctics
(estudis de cas; debat sobre què és i que no és innovació; recollida de dades a partir d’un qüestionari sobre l’ús de les
TIC-TAC; avaluació de materials didàctics); i activitats d’aprenentatge relacionades amb la creació de propostes
didàctiques innovadores pròpies (elaboració d’un projecte d’aprenentatge-servei; creació d’una activitat didàctica
innovadora que s’inclogui a la programació didàctica que es portarà a la pràctica durant el període a l’institut).
El Pràcticum (PR) suposa la immersió dels estudiants en centres educatius, durant un període considerable de temps,
de forma continuada i intensiva, amb la finalitat de conèixer directament l’estructura i organització, integrar els
coneixements teoricopràctics en contextos reals, iniciar-se en la pràctica professional i adquirir criteris propis en
relació amb l’acció educativa a l’etapa de secundària.
El pràcticum té un valor de 14 crèdits ECTS. La informació i orientacions per als estudiants, tutors i centres formadors
es troba a la guia del pràcticum (evidència 3.6.2_MFPSEC_PR_1).
Les activitats formatives es distribueixen en: a) seminaris informatius i d'orientació, que es duen a terme sobretot a
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l’inici de l’assignatura, amb finalitat orientativa, i al final, com a intercanvi d’experiències. La realització d’aquesta
activitat contribueix a l’assoliment de les competències: C14, C15, C16 i C18; b) pràctiques externes realitzades en
centres educatius de l’etapa d’educació secundària. Es desenvolupen en tres moments: pràctiques d’observació,
pràctiques d’intervenció acompanyada i pràctiques d’intervenció autònoma. Organitzativament es concreten en dos
períodes de 2 i 5 setmanes en les que l’estudiant està al centre 28 hores fixes a la setmana, més altres hores
complementàries en funció de les activitats que es desenvolupen en aquelles dates en el centre. La realització
d’aquesta activitat contribueix a l’assoliment de les competències: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C11, C12, C13, C14,
C17, C18, CE1, CE2, CE3 i CE4; c) elaboració d’una carpeta d’aprenentatge o portafolis. Inclou: descripció i anàlisi de les
característiques del centre de secundària i el seu context; anàlisi de la planificació, docència i avaluació de les matèries
d'especialitat; disseny d'unitat didàctica i descripció i valoració de la seva posada en pràctica; i reflexió i autoavaluació
de la pròpia actuació docent i de l'experiència viscuda. La realització d’aquesta activitat contribueix a l’assoliment de
les competències: C1, C2, C3, C5, C6, C7, C8, C12, C16, C17, C18, CE1, CE2, CE3 i CE4; d) tutories amb el tutor UdG i
amb el tutor del Centre de secundària (acompanyament, seguiment i avaluació en les pràctiques externes i en
l’elaboració del portafolis). Per a concretar les especificitats de cada cas, l’estudiant i els dos tutors signen un pla
personalitzat de pràcticum en començar aquest (evidència 3.6.2_MFPSEC_PR_3). Les tasques dels diferents agents
implicats en la tutorització es descriuen a la guia del pràcticum. Al seu torn, aquesta està dins el marc més general del
Pla d’Acció Tutorial del Màster (evidència 3.6.2_MFPSEC_PR_4). La realització d’aquesta activitat contribueix a
l’assoliment de les competències: C2, C4, C5, C6, C7, C8, C15, C16, C18 i CE4.
El Treball Final de Màster (TFM), de 6 ECTS, està dissenyat pensant en la finalitat professionalitzadora d’aquest màster
i amb la voluntat que sigui útil per a la futura tasca docent. El TFM està plantejat com un exercici de síntesi, integració
i aprofundiment de tots els coneixements i competències que s’han adquirit durant el màster i té com a objectiu
integrar els diferents continguts treballats en l’elaboració d’una programació didàctica. Aquesta programació ha
d’incloure algun element d’innovació o singularitat i una justificació teòrica.
La informació i orientacions per als estudiants i tutors es troba a la guia del TFM (evidència 3.6.2_MFPSEC_TFM_1).
Les instruccions per a l’exposició i defensa es troben en un document per als estudiants i un per als membres de les
comissions avaluadores (evidències 3.6.2_MFPSEC_TFM_2 i 3.6.2_MFPSEC_TFM_3).
El TFM consta de les parts: a) introducció i contextualització; b) fonamentació teòrica; c) programació corresponent a
un curs escolar d'un dels nivells o etapes educatives de l'especialitat cursada, amb tres nivells de concreció:
programació corresponent a un curs escolar d'un dels nivells o etapes educatives de l'especialitat cursada;
desenvolupament d'un esquema de la/ les unitat/s didàctiques o parts d’aquestes fins a unes 30 hores de classe; una
unitat didàctica o part d’aquesta totalment desenvolupada, fins a unes 10 hores de classe; i d) reflexió final. Després
de les diferents reunions amb professorat i estudiants, s’ha valorat necessari introduir algun canvi en l’estructura de
continguts proposada, i és en aquest sentit que es defineix un objectiu de millora relacionat amb el disseny del TFM
[IAI/18/11 - Pla Millora].
Les activitats formatives es distribueixen en: a) seminaris informatius-formatius sobre el procés d’elaboració i el
contingut del treball i sobre la seva presentació oral. La realització d’aquesta activitat contribueix a l’assoliment de les
competències: C4, C14, C15, C18, CE5; b) tutories personalitzades (orientació, seguiment i avaluació del treball i la
seva presentació). La realització d’aquesta activitat contribueix a l’assoliment de les competències: C2, C3, C4, C8, C15,
C16, C18, CE1CE4; c) realització del treball escrit, integrant els continguts treballats en la resta d’assignatures del
màster tot elaborant una programació didàctica. La realització d’aquesta activitat contribueix a l’assoliment de les
competències: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C8, C12, C17, C18, CE1, CE3, CE4, CE5; d) presentació i defensa oral davant una
Comissió Avaluadora. La realització d’aquesta activitat contribueix a l’assoliment de les competències: C3, C12, C17,
CE1, CE2, CE3.

6.2. El sistema d’avaluació permet una certificació fiable dels resultats d’aprenentatge pretesos i és
públic
Els sistemes d'avaluació per a les assignatures del Màster són d'accés públic i es poden consultar en el marc del
disseny complet de cada mòdul que inclou, a més, detall sobre el professorat responsable, els continguts, la
bibliografia i altres informacions rellevants. La Taula 3 (evidència 3.6.3_MFPSEC_Taula_3) mostra, per cadascun dels
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mòduls seleccionats, l'enllaç a la informació pública i el llistat d'activitats d'avaluació amb la descripció dels criteris i el
percentatge en pes de la nota respecte del bloc o mòdul.
Gran part de les activitats formatives que hem comentat a l’apartat 6.1 són també activitats d’avaluació, i àdhuc a la
Taula 2 (evidència 3.6.2_MFPSEC_Taula_2) s’hi han inclòs també les proves escrites, ja que en el Màster s’entén com a
bona pràctica la consideració d’exàmens, exposicions orals, i altres proves d’avaluació com a activitats d’aprenentatge.
Les que no s’avaluen directament no seran esmentades en aquest apartat.
L’assignatura 1, Característiques organitzatives i curriculars de l’etapa i els centres d’ensenyament de secundària (CO)
té dues activitats d’avaluació.
La primera és la fonamentació i ampliació d’un aspecte tractat a l’assignatura (evidència 3.6.3_MFPSEC_CO_1) i (evidència
3.6.3_MFPSEC_CO_2). Es tracta d’un treballa escrit en grup que suposa l’ampliació d’un dels blocs que haurà estat
tractat al llarg de l’assignatura, així com la resposta a diverses preguntes, i suposa el 60% de la nota final de
l’assignatura. Les activitats realitzades pels estudiants es presenten en les evidències 3.6.7_MFPSEC_CO_AA1_Ap,
3.6.7_MFPSEC_CO_AA1_Not i 3.6.7_MFPSEC_CO_AA1_Ex.
La segona és un treball grupal sobre la praxi educativa (evidència 3.6.3_MFPSEC_CO_3) i (evidència 3.6.3_MFPSEC_CO_4). Es
tracta d’un treball escrit i també presentat oralment que parteix de les propostes efectuades a classe o bé a proposta
de l’estudiant pactada prèviament amb el professor, i suposa el 40% de la nota final de l’assignatura.
Les activitats realitzades pels estudiants es presenten en les evidències 3.6.7_MFPSEC_CO_AA2_Ap,
3.6.7_MFPSEC_CO_AA2_Ap2 i 3.6.7_MFPSEC_CO_AA2_Ex.
L’assignatura 2, L'alumne de secundària: aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (AS, 4 crèdits), té dues
activitats d'avaluació. La primera és l’”Adolescència i l’educació secundària als mitjans de comunicació”. Es tracta
d'una anàlisi i reflexió sobre continguts mediàtics; és una activitat en grup. Per fer-la, cal seleccionar un contingut
mediàtic (notícia/article d’opinió curt/entrevista/reportatge breu...) relacionat amb els temes tractats, i explicar de
forma resumida el contingut i dinamitzar el debat sobre el tema. Posteriorment, es lliuren les reflexions per escrit. Els
criteris d’avaluació se centren a valorar: la pertinença del contingut seleccionat; la capacitat del grup per exposar i
dinamitzar el debat a classe; la identificació de les aportacions principals del contingut mediàtic; l’anàlisi i valoració del
contingut; i la reflexió sobre el tema. L'avaluació de l'activitat suposa un 30% del total. La qualificació del grup és per a
cada membre del grup, però es poden redistribuir la puntuació entre ells. Les evidències de la rúbrica d’avaluació de
l'activitat es poden consultar a 3.6.3_MFPSEC_ASEC_1 i les evidències de treballs d’estudiants a
3.6.7_MFPSEC_ASEC_AA1_Ap, 3.6.7_MFPSEC_ASEC_AA1_Not i 3.6.7_MFPSEC_ASEC_AA1_Ex).
La segona activitat d’avaluació és la “Planificació, disseny i elaboració d'una activitat d'aprenentatge en base a
competències relacionada amb el currículum d'ESO”. Es tracta de l'elaboració d'una activitat d'aprenentatge en base a
competències relacionada amb el currículum d'ESO, a partir d'una pauta per a la descripció, contextualització,
definició de continguts, objectius, competències, criteris d'avaluació, materials i recursos. Es presenta de forma oral, i
també per escrit. L'avaluació de l'activitat suposa un 70% del total. L'avaluació tindrà dues parts: a) Avaluació en base
a una rúbrica prèviament establerta que inclourà criteris relacionats amb el contingut del treball escrit que es presenti
i amb aspectes formals i de contingut de la presentació, anàlisi i discussió que es farà a classe. Aquesta activitat és
qualificarà amb una puntuació de 1 a 8 i la qualificació obtinguda per l'equip serà la qualificació que, en principi,
tindrà cada membre, però es poden redistribuir la puntuació entre ells. b) Autoavaluació del TE en base a una rúbrica
prèviament establerta i consensuada (2 punts). Les evidències de la rúbrica d’avaluació de l'activitat es poden
consultar a 3.6.3_MFPSEC_ASEC_2 i les evidències de treballs d’estudiants a 3.6.7_MFPSEC_ASEC_AA2_Ap,
3.6.7_MFPSEC_ASEC_AA2_Not i 3.6.7_MFPSEC_ASEC_AA2_Ex).
L’assignatura 3, Recursos lingüístics (RL), té cinc activitats d’avaluació. La primera consisteix en l’elaboració d’un text
d’escriptura, i suposa el 30% de la qualificació final. El disseny i la rúbrica d’avaluació de l’activitat es pot consultar en
l’evidència 3.6.3_MFPSEC_RL_1. L’avaluació es va fer a través de rúbriques per dos motius pedagògics primordials: 1)
Perquè en el mateix enunciat d’avaluació l’estudiant ja hi localitza els requisits i objectius de l’activitat; i 2) Per
fortificar la correcció a través de rúbriques, exposada i treballada en les sessions teòriques de classe. Els treballs dels
estudiants es poden consultar en les evidències 3.6.7_MFPSE_RL_AA1_Ex, 3.6.7_MFPSE_RL_AA1_Not, i
3.6.7_MFPSE_RL_AA1_Ap.
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La segona activitat consisteix en la confecció, exposició i aplicació pràctica d’un recurs lingüístic, i suposa el 40% de la
qualificació final. L’evidència d’aquesta activitat (enunciat de l’activitat) es troba en el document de PowerPoint titulat
l’evidència 3.6.3_MFPSEC_RL_2. Aquesta activitat es va confeccionar en grups d’estudiants (entre 6 i 8 alumnes). Els
recursos lingüístics es va exposar classe i les observacions del professor es van precisar després de cada exposició. És
per aquest motiu que no figuren evidències d’aquesta activitat.
La tercera activitat consisteix en la preparació i recitació d’un poema al llarg de les classes, i suposa un 10% de la
qualificació final. L’evidència d’aquesta activitat (enunciat de l’activitat) es troba en el document Word titulat
“Declamació” (evidència 3.6.3_MFPSEC_RL_3). Aquesta activitat, de caràcter individual, es va desplegar davant de tot el
grup de classe. L’avaluació es va fer d’acord amb les rúbriques que figuren en el mateix document de l’enunciat de
l’activitat.
La quarta activitat consisteix en una activitat d’escriptura sobre el registre oral al llarg de les classes, i suposa un 10%
de la qualificació final. L’evidència d’aquesta activitat (enunciat de l’activitat) es troba en el document Word titulat
“Registre oral”( evidència 3.6.3_MFPSEC_RL_4). Les evidències materials de les correccions d’aquesta activitat es poden
consultar en les evidències 3.6.7_MFPSE_RL_AA4_Not, 3.6.7_MFPSE_RL_AA4_Ap, i 3.6.7_MFPSE_RL_AA4_Sp.
La cinquena activitat, que englobava molts altres aspectes d’arquitectura i composició del text, va constar de 4
exercicis. Es va dur a terme al llarg de les classes, i va suposar un 10% de la qualificació final. L’evidència d’aquestes 4
activitats (enunciat de les activitats) es troba en el document Word titulat “Exercicis d’Intensitat” (evidència
3.6.3_MFPSEC_RL_5) i en el document Word titulat “Llistes de situacions i estats que ajuden a escriure” (evidència
3.6.3_MFPSEC_RL_6). Amb relació a l’activitat sobre llistes, inspirada en un model textual de la periodista argentina Leila
Guerriero, el professor va fer una compilació de les millors intervencions i el va reunir en un sol document, que va
lliurar als alumnes i que és el que figura en la mostra d’evidències. Les altres tres activitats van ser retornades als
alumnes, i per això no es disposa d’evidències escrites. Els treballs dels estudiants es poden consultar en les evidències
3.6.7_MFPSE_RL_AA5_Ex, 3.6.7_MFPSE_RL_AA5_Not, i 3.6.7_MFPSE_RL_AA5_Ap.
L’assignatura 4, Didàctica específica de l'àmbit. Introducció a la didàctica de les ciències (xxx), s'avalua amb tres tipus
activitats, que són les activitats que es realitzen a l’aula, i dos assaigs. Les activitats que es realitzen a l'aula són
diverses activitats de curta durada que inclouen la discussió d’aspectes concrets del temari cobert a les classes
expositives o en les lectures recomanades i la resolució de petits exercicis d’aplicació d’alguns d’aquests elements del
programa. Aquestes activitats es recullen en paper o s’avaluen directament a l’aula durant discussions en gran grup.
Els criteris depenen de cada activitat però, fonamentalment, es valora la contribució a la discussió general. En el seu
conjunt aquestes activitats es valoren amb el 10% de la nota del mòdul. El primer assaig és un assaig individual sobre
un tema dels blocs I (Objectius i perspectives de l’ensenyament de les ciències) i II (Què és la ciència?); l’objectiu del
treball és que els alumnes es familiaritzin amb la documentació de teoria, política i recerca educativa rellevant per
l’ensenyament de les ciències i que aprenguin a relacionar-s’hi críticament; aquest treball representa un 45% de la
nota (evidències 3.6.7_MFPSEC_DIDC_AA1_Ap, 3.6.7_MFPSEC_DIDC_AA1_Not i 3.6.7_MFPSEC_DIDC_AA1_Ex). El
segon assaig és un assaig individual sobre un tema dels blocs III (Conceptes i models científics) i IV (Eines per ensenyar
i aprendre ciències); l'objectiu del treball és que els alumnes es familiaritzin amb la documentació de recerca i
innovació en didàctica de les ciències i que aprenguin a utilitzar-la per formar-se i prendre decisions en la seva praxi;
aquest treball representa un 45% de la nota (evidències 3.6.7_MFPSEC_DIDC_AA2_Ap, 3.6.7_MFPSEC_DIDC_AA2_Not
i 3.6.7_MFPSEC_DIDC_AA2_Ex). En el seu conjunt, els dos assajos persegueixen tres objectius: promoure la reflexió
sobre els continguts del curs, iniciar un canvi de perspectiva professional que es centri en la didàctica de les ciències i
preparar els estudiants per abordar l’apartat de fonamentació teòrica de la proposta didàctica del seu TFM. Els criteris
formals i d’avaluació són els mateixos per tots a dos treballs, per promoure una avaluació formativa. Aquests criteris
són: criteris de realització (desenvolupar un text per justificar la posició sustentant-la en referències bibliogràfiques
rellevants i reflexions personals sobre un tema dels blocs rellevant; i acordar el tema amb el professor del mòdul
prèviament a la realització del treball); i criteris d’avaluació (rellevància: l’assaig adreça els objectius de l’activitat;
anàlisi: avaluació i síntesi d’idees seleccionades de la literatura; fonamentació: utilització de fonts adients incloent-hi
experiències personals quan sigui rellevant; estructura: com s’estructura l’argument a partir del text; presentació:
aspectes formals lingüístics i de presentació d’un text acadèmic).
L’assignatura 5, Innovació, canvi i millora de l'educació en l'àmbit de les ciències socials (INNCS), té tres activitats
d’avaluació: creació d’una activitat didàctica innovadora detallada (individual; 80% de la qualificació); elaboració d’un
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projecte d’aprenentatge-servei (grupal; 10% de la qualificació); i qüestionari sobre l’ús de les TIC-TAC (individual; 10%
de la qualificació). Els criteris d’avaluació compartits de les tres activitats són: contenir els apartats demanats; basar la
innovació en els indicadors proporcionats; i l’originalitat i la qualitat de l’activitat didàctica. Els criteris específics de la
primera activitat són: la capacitat de justificar el perquè l’activitat proposada és innovadora; l’originalitat i qualitat de
l’activitat didàctica; i la integració i interrelació de diferents aspectes innovadors. Els criteris específics de la segona
activitat són: la claredat en determinar l’aprenentatge dels alumnes, les tasques del professorat i la vinculació de la
comunitat; la viabilitat del projecte proposat; la capacitat de justificar el perquè l’activitat proposada és innovadora;
l’originalitat i qualitat de l’activitat didàctica; i la capacitat d’integrar diferents agents socials, diferents tipus
d’aprenentatges i generar coneixement. La tercera activitat s’avaluarà en funció de la resposta a les preguntes i a la
compleció de tots els apartats del qüestionari. També es valoraran les aportacions d’exemples clars i concrets de cada
cas. Es pot consultar el programa complet i el calendari a l'evidència 3.6.2_MFPSEC_INNCS_1. Les evidències del treball
dels
estudiants
són
els
documents
3.6.7_MFPSEC_INNCS_AA1_Ex,
3.6.7_MFPSEC_INNCS_AA1_Not,
3.6.7_MFPSEC_INNCS_AA1_Ap.

Pel que fa a l'avaluació, el Pràcticum (PR) segueix una dinàmica de treball continu i s’estructura en base a: a) l’activitat
de tutoria (tutor UdG-estudiant, tutor centre de secundària–estudiant i trobades entre els dos tutors) que possibilita
que el Pràcticum esdevingui una experiència compartida i que tingui un caràcter formatiu en tot el seu procés; b)
l’informe de seguiment (evidència 3.6.3_MFPSEC_PR_1) i l’informe d’avaluació del tutor del centre (evidència
3.6.3_MFPSEC_PR_2) en base als criteris d’avaluació preestablerts que s’estructuren en tres blocs: la implicació i
participació al centre, el disseny de la unitat didàctica, i la intervenció a l’aula; c) l’informe d’avaluació del tutor de la
universitat (evidència 3.6.3_MFPSEC_PR_3) que s’elabora a partir del portafolis elaborat per l’estudiant i la informació
del procés de seguiment; d) l’autoavaluació de l’estudiant (evidència 3.6.3_MFPSEC_PR_4).
Pel que fa a l’avaluació, en el Treball Final de Màster (TFM) aquesta ha estat, des de l’inici del màster, compartida
entre el tutor i una comissió avaluadora. Al llarg dels anys s’han anat adoptant diferents estratègies d’avaluació fruit
de la discussió i la presa d’acords en les reunions del professorat del màster i de les recomanacions de l’informe de
l’avaluació externa per a l’acreditació 2014. Des de juliol de 2013 l’avaluació passa a ser responsabilitat d’una Comissió
Avaluadora formada per tres professors/es, un d’ells amb qualitat de president de la comissió, un l’altre com a vocal i
el tutor com a tercer membre. Aquesta comissió elabora l’informe d’avaluació final, que inclou la qualificació final del
TFM (evidència 3.6.3_MFPSEC_TFM_1) tenint en compte l’informe des seguiment del tutor/a (evidència
3.6.3_MFPSEC_TFM_1).
Tal com es pot veure a la taula 15 MFPSEC, de les set assignatures, es disposa de dades de totes, excepte del TFM. En
la taula es poden veure els resultats de les enquestes de la UdG sobre mètodes docents, sistemes d'avaluació, acció
tutorial del professor i satisfacció global. Com es pot observar, globalment els valors més alts són els dels mètodes
docents i de l'atenció tutorial del professor. També cal comentar que les assignatures escollides no són en absolut les
que tenien una satisfacció global més alta. Es van escollir assignatures diverses, representatives dels diversos blocs de
què consta el Màster, i amb professorat amb experiència continuada en el màster. Cal dir que al marge de la consulta
que fan els professors de les enquestes de les seves assignatures, es fa un recull que tots els comentaris que hi
apareixen i es comenten en les reunions de professors de manera anònima. Es presenten també evidències internes
que formen part de la documentació que s'utilitza per a les reunions de l'equip de coordinació i per a les reunions amb
el professorat després de cada trimestre. Són cinc documents-evidències: els resultats de l'enquesta interna del
Màster del primer semestre (3.6.2_MFPSEC_Resultats_Valoració_1Semestre), els resultats de l'enquesta interna del
Màster del segon semestre, amb valoracions del pràcticum i del TFM (3.6.2_MFPSEC_Resultats_Valoració_2Semestre), la
comparació
dels
resultats
de
l'enquesta
interna
durant
diverses
edicions
del
màster
(3.6.2_MFPSEC_Resultats_Valoració_DadesEvolutives), la comparació dels resultats de valoracions del professorat durant
diverses edicions del Màster (3.6.2_MFPSEC_Resultats_Valoració_Professorat), i la comparació de dades relatives al
pràcticum i al TFM durant diverses edicions del Màster (3.6.2_MFPSEC_Resultats_Valoració_Practicum i TFM).
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Taula 15 MFPSEC. Satisfacció dels estudiants amb l’actuació docent (Estàndard 6.1 i 6.2)

Enquestes
2016-2017
Característiques organitzatives i curriculars de
l’etapa i els centres d’ensenyament de
secundària
L'alumne de secundària: aprenentatge i
desenvolupament de la personalitat
Processos i contextos educatius
Societat, família i educació
Complements per la formació de l'àmbit científic
tecnològic
Especialitat de Física i Química: complements de
química
Especialitat de Física i Química: complements de
física
Especialitat de Biologia i Geologia: complements
de biologia
Especialitat de Biologia i Geologia: la biologia i
geologia en l'educació secundària
Didàctica específica de l'àmbit. Introducció a la
didàctica de les ciències
Didàctica especialitat Biologia i Geologia.
Ensenyar ciències de la naturalesa en l'educació
secundà
Didàctica de l'especialitat de Física i Química.
Treballs pràctics
Didàctica de l'especialitat de Biologia i
Geologia.Treball de camp i educació per la
sostenibilitat
Innovació, canvi i millora de l'educació en l'àmbit
científic i tecnològic
Complements per a la formació de l'àmbit de les
llengües
Didàctica específica de l'àmbit de llengües
Innovació, canvi i millora de l'educació en l'àmbit
de les llengües
Complements per a la formació de l'àmbit de
ciències socials
Especialitat de Geografia i Història: el taller de
les ciències socials
Especialitat de Geografia i Història: valors i
coneixements per a la ciutadania de demà
Didàctica específica de l'àmbit de ciències socials
Didàctica especialitat Geografia i Història: Ús
didàctic de les fonts de les ciències socials

Categories a avaluar
Mètodes
docents

Sistema
avaluació

41%

4,07

3,38

4,24

3,8

118

42%

3,36

3,34

3,52

2,75

121
120

43%
24%

3,69
4,13

3,53
3,59

3,77
4,31

3,36
4,16

35

20%

3,76

4

4,08

3,97

16

31%

4,6

4,8

5

4,8

18

33%

4,33

4,17

4,42

4,33

8

13%

4

2

4

3,5

18

6%

1,33

1

3

1

36

33%

4,08

3

2,75

3

35

26%

3,78

3,78

4,78

4,44

15

40%

4,83

4,5

5

5

20

5%

5

5

5

5

35

14%

2,8

3

4

2,8

45

40%

3,06

3

3,56

2,78

44

43%

4,49

3,67

4,41

3,74

44

25%

3,55

3,27

3,27

2,45

41

39%

3,38

3,94

4,5

3,75

41

32%

1,92

2

1,85

1,85

41

46%

2,16

2,58

3,5

2,12

41

41%

3,73

3,44

3,72

3,29

41

32%

4

3,62

3,38

3,62

n.

%
respostes

121

Càrrega
treball

Professorat
(Atenció
tutorial)

Satisfacció
global

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

Com es pot observar en la taula 16MFPSEC, les taxes de rendiment, eficiència i el temps mitjà de graduació tenen uns
valors molt alts. Pel que fa a la taxa de rendiment, l'avaluació formativa i la distribució dels grups classe permet un
seguiment dels estudiants que ajuda a reconduir algunes situacions que, d'entrada, generarien una valors més baixos.
Respecte a la taxa d'eficiència i de graduació, òbviament, el fet que sigui un màster professionalitzador que capacita
per a l’exercici professional i que a més és obligatori, és un element determinant per explicar que aquestes dades
siguin elevades. Els dos tipus de situacions que es donen en la trajectòria dels estudiants afavoreixen aquests
resultats: per un costat, una bona part dels estudiants tenen dedicació exclusiva al màster i mostren un elevat
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rendiment perquè tenen intenció de començar a treballar; i l’altra part d’estudiants combinen el màster amb feines
diverses, cosa que també els demana una elevada dedicació que és preferible no allargar més d’un curs. Aquesta
situació vital majoritària dels estudiants també explica que no hi hagi abandonament.
Taula 16 MFPSEC. Indicadors acadèmics 2016-2017

Indicador
Taxa de rendiment

98,60%

Taxa d’eficiència

99,85%

Taxa de graduació

91,60%

Taxa d’abandonament

0,00%

Taula 17 MFPSEC . Resultats curs 2016-2017

ASSIGNATURA (crèdits)

Característiques
organitzatives i curriculars
de l’etapa i els centres
d’ensenyament de
secundària
L’alumne de secundària:
aprenentatge i
desenvolupament de la
personalitat
Didàctica específica de
l'àmbit. Introducció a la
didàctica de les ciències
Innovació, canvi i millora
de l'educació en l'àmbit de
les ciències socials
Recursos lingüístics
Pràcticum
TFM

Matrícula
d’honor

Excel·lent

Notables

Aprovats

Suspesos

No presentats

0,00

24,43

66,41

7,63

0,00

1,53

0,00

31,50

66,41

2,36

0,00

0,00

2,56

7,69

30,77

53,85

0

5,13

0

19,75

63,04

17,39

0

0

0

33,33

66,67

0

0

0

4,88
4,8

61,79
40

30,08
36,80

1,63
8,80

0
1,6

1,63
8

Com es pot observar en la taula, la taxa de suspesos és mínima, i la de no presentats només és destacable en una de
les assignatures (Didàctica específica de l'àmbit. Introducció a la didàctica de les ciències) i en el Pràcticum i TFM. En el
cas del TFM, és habitual en el màster que alguns estudiants no el presentin. Se sol deure a una falta de temps per
elaborar-lo, sobretot si algun estudiant compagina el fet de cursar el màster amb una feina de matins. Els estudiants
solen prendre aquesta decisió per voluntat pròpia, però de vegades també després d'una recomanació del tutor.
En quatre de les cinc assignatures, la qualificació majoritària és un notable, hi ha un nombre destacable d'excel·lents i
pocs aprovats. En l 'altra assignatura, hi ha menys excel·lents i notables, i predominen els aprovats.
Quant al pràcticum i TFM, augmenta el nombre d'excel·lents. Aquest és un dels aspectes que es comenta
habitualment en les reunions amb professors: que la taxa d'excel·lents és molt alta. Però a banda del nombre absolut
d'excel·lents, s'ha de tenir en compte un fet respecte a les qualificacions de la resta d'assignatures: és normal que les
notes d'aquestes dues assignatures siguin superiors a les altres cinc, per la tutorització individual que rep l'estudiant i
pel seguiment continuat en el temps per part dels tutors, que ocupa una etapa considerable del Màster [IAI/14/10Acció2- Pla Millora].
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6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la titulació

Una dels objectius de millora del Màster de Secundària té a veure amb el tractament i seguiment de la informació
sobre la inserció laboral del titulats [IAI/14/12 - Pla Millora]. Internament, des del Màster no s’ha avançat en aquest
sentit durant el curs 2016-2017 perquè la situació excepcional de poder-se apuntar a borses del Departament
d'Ensenyament mentre s'estava cursant el Màster, fet que no s'havia donat mai, va obrir una nova línia d'acció sobre
les condicions i terminis de la inserció imminent. Aquesta situació està motivada pel fet que durant aquests propers
cursos es preveu que hi hagi moltes places vacants, especialment en les especialitats de llengua-literatura i de
ciències. A l'hora de redactar aquest informe, a través de comunicacions personals, se sap que una bona part dels
titulats el curs 2016-2017 ja estan treballant en instituts públics. Per tant, tant des de l'àmbit propi del Màster, com a
través de la col·laboració amb el Departament d'Ensenyament, cal un major seguiment d'aquest tema.
Per altre costat, el curs 2016-2017 la FEP ha iniciat 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’analitza la percepció que tenen els ocupadors i els
usuaris dels serveis on treballen aquests professionals en relació amb les competències que haurien de tenir els
graduats. A partir d'aquest qüestionari, es vol aprofitar la línia de treball oberta a la Facultat per realitzar un estudi
d'inserció laboral dels titulats que van finalitzar el màster entre els anys 2016 i 2019; està previst fer una versió
adaptada del qüestionari ja elaborat que serveixi per avaluar aquests temes en el MFPSEC [IAI/18/10 - Pla Millora].
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MÀSTER INTERUNIVERSITARI EN JOVENTUT I SOCIETAT (MIJS)
El MIJS s’estructura en 5 mòduls formatius que apleguen onze assignatures obligatòries i cinc ECTS a escollir entre una
oferta reduïda d’optatives que se sol realitzar amb una assignatura més. En total 12.
Les assignatures seleccionades en aquest estàndard són:
•
Assignatura 1: Estudis i recerca sobre joventut i (ERJ, 5 crèdits ECTS)
•
Assignatura 2: Polítiques i programes de joventut (PPJ, 5 crèdits ECTS)
•
Pràctiques Externes (PR, 6 ECTS)
•
Treball Final de Màster (TFM, 10 crèdits ECTS)
Per la l’anàlisi d’aquest estàndard hem seleccionat dues assignatures obligatòries del mòdul I. El mòdul I “Fonaments
interdisciplinaris per a l’estudi de la joventut a la societat” consta de sis assignatures cada una d’elles coordinada i
impartida per una de les sis universitats promotores del MIJS. L’assignatura “Estudis i recerca sobre joventut” es
coordina i realitza a la UAB i l’assignatura “Polítiques i programes de joventut” es coordina i realitza a la UdG. Les
altres dues assignatures analitzades en aquest estàndard són les “Pràctiques externes” i el “Treball final de màster” tal
com assenyala l’acreditació de màsters.
Com a informació complementària aportem com a evidències el currículum abreujat del professorat implicat en les 4
assignatures (evidències 3.6.8_MIJS).

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
Les activitats de formació són coherents amb els resultats d’aprenentatge pretesos i corresponen al nivell del MECES
adequat per la titulació. La principal evidència és segurament la correcta aplicació de la memòria verificada a partir del
desenvolupament de les competències a treballar i els resultats d’aprenentatge a assolir.

En la taula “Competències per assignatures” (evidència 3.6.1_MIJS_Compt) es pot observar el llistat de competències que
el MIJS desenvolupa en els estudiants al llarg del curs i la seva vinculació i grau de rellevància en cada una de les
quatre matèries sotmeses a anàlisi en aquest estàndard. Es pot consultar també la taula “Activitats de formació de les
diferents assignatures i la seva relació amb les competències del MIJS” (evidència 3.6.1_MIJS_Compt_Activ) a través de la
qual es fa evident l’alta correspondència que existeix entre les activitats formatives dissenyades i l’assoliment de les
competències previstes. La coherència entre les activitats de formació i els resultats d’aprenentatge s’acredita a través
de les evidències (evidència 3.6.3_MIJS_PPJ_1, evidència 3.6.3_PR_3, evidència 3.6.3_MIJS_TFM_2 i evidència
3.6.3_MIJS_ERJ_1).

L’assignatura 1, Estudis i recerca sobre joventut (ERJ), té dos objectius principals, el primer és donar a conèixer als
estudiants un repertori actual de les recerques en matèria de joventut, amb un especial èmfasi en les recerques que
analitzen els itineraris formatius, laborals i d’emancipació dels i de les joves. El segon objectiu és proporcionar una
visió dels debats actuals sobre la metodologia de recerca en general, i en particular de les metodologies més
utilitzades en l’àmbit de la sociologia de la joventut. Al programa de l’assignatura (evidència 3.6.2_MIJS_ERJ_3) es pot
veure com es desenvolupen els continguts, les activitats de formació i d’avaluació. La relació entre les competències i
les activitats de formació es pot revisar (evidència 3.6.1_MIJS_Compt-Activ), així com la relació entre les activitats
d’avaluació i els resultats d’aprenentatge (3.6.3_MIJS_ERJ_1). Com es pot veure al programa, hi ha tres tipus d’activitats
formatives. En primer lloc les sessions presencials. Aquestes sessions consisteixen en exposicions per part del
professorat amb docència a l’assignatura, i també en presentació de recerques per part d’experts interns i externs a la
universitat. En segon lloc, hi ha les sessions no presencials que es vehiculen directament amb la participació en dos
fòrums virtuals, un centrat en l’anàlisi de lectures teòriques sobre la condició juvenil, en el que els participants han
d’entrar una petita ressenya i comentar les ressenyes de la resta de participants. I el segon fòrum està centrat en
l’entrada d’un primer esborrany de la proposta de treball individual, i el comentari de la proposta de treball de la resta
de participants. La tercera activitat formativa consisteix en la presentació de la proposta de treball, un cop recollides
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les observacions de la resta del grup. Aquesta tercera activitat està pensada per ajudar els alumnes en el seu procés
d’elaboració d’hipòtesis i de plantejament del treball conceptual i metodològic que han d’entregar per ser avaluats.
La combinació de sessions teòriques, sessions metodològiques, presentació de recerques concretes i sessions
d’intercanvi entre alumnes ha estat molt ben valorada per l’alumnat (3.4.X_MIJS_Qüest_Avaluació_EstudisIRecerca), que
també han reconegut que hi ha hagut un fil conductor que donava cohesió a la diversitat metodològica i de contingut
de l’assignatura. També reconeixen la utilitat dels continguts per a la construcció d’un projecte de recerca o
d’innovació en els àmbits que han treballat o volen treballar, dintre de l’ampli camp de la recerca i de les polítiques de
joventut.
L’assignatura 2, Polítiques i programes de joventut (PPJ), té per objectiu proporcionar una formació avançada en
polítiques de joventut a partir de l’anàlisi dels condicionaments sociopolítics i les diferents aportacions i experiències
més rellevants en aquest sector, i aprofundir en el disseny i avaluació de plans i programes propis d’aquest sector. Es
pot consultar el programa detallat (3.6.2_MIJS_PPJ_1) i veure les competències, continguts, estructuració de les
sessions, activitats formatives i sistema d’avaluació amb els criteris d’avaluació en cada cas. Es pot revisar també la
correspondència entre les competències i els resultats d’aprenentatge esperats (3.6.3_MIJS_PPJ_1). En les activitats
formatives cal referenciar en primer lloc les activitats objecte de puntuació per a la nota de l’assignatura. Primer
l’assaig sobre la concepció de les polítiques de joventut (vegeu apartats “Activitats d’avaluació i qualificació” i “Criteris
d’avaluació”, en el programa de l’assignatura a l’evidència 3.6.2_MIJS_PPJ_1) a través del qual es treballen sobretot les
competències B4 i B3. En segon lloc, l’anàlisi crítica d’un pla local de joventut o la presentació d’un programa de
treball amb joves (també en el mateix programa i apartats: 3.6.2_MIJS_PPJ_1) a través dels quals s’aprofundeix en les
competències E2 i E3. Cal afegir altres activitats formatives que formen part de l’aplicació pràctica d’aquesta
assignatura i que no puntuen directament en la nota final, però són activitats de necessària realització: Debats a partir
de les lectures recomanades en cada sessió i que s’expliciten de manera detallada en el programa (3.6.2_MIJS_PPJ_1),
videofòrum a partir de retalls concrets de documents audiovisuals que s’escullen per introduir determinades
temàtiques i anàlisi de plans locals de joventut a partir d’una selecció de plans que el professor porta a l’aula i que es
comenten en petits grups.
Aquestes activitats formatives formen part de les sessions de classe que es desenvolupen a partir d’una metodologia
docent assajada i contrastada al llarg de les nou edicions del MIJS. Es tracta de recursos i estratègies didàctiques
pensades i adaptades als resultats d’aprenentatge esperats. Les sessions habitualment s’inicien amb una sessió
expositiva o un breu document audiovisual que situa els estudiants en les lectures que han d’haver realitzat i en
planteja qüestions pel debat. S’enceta un debat i al final es ressituen conceptes i es suggereixen recursos (si és el cas)
per aprofundir i completar més el tema. La segona part de cada sessió sol començar amb un recurs pràctic per
treballar en petits grups de tres persones (exercicis de reflexió, anàlisi de documents programàtics, discussió de cassos
pràctics, etc.) per passar després a un intercanvi de les conclusions de cada grup i acabar la sessió amb una síntesi de
les idees per part del professor en un format de classe magistral final.
L’assignatura 3, Pràctiques externes (PR), representa 6 ECTS del programa formatiu del màster i equival a 2/3 dels 9
ECTS que representa el mòdul Pràcticum en el que hi figura també l’assignatura Eines i recursos per a l’acció amb joves
(3 ECTS). L’objectiu principal de l’assignatura Pràctiques externes és l’exercici pràctic d’aquelles activitats professionals
destinades al treball, l’estudi o la recerca en l’àmbit de la joventut i en un nivell avançat corresponent al màster.
El desenvolupament d’aquesta assignatura es detalla en el document “Les pràctiques externes en el MIJS” disponible a
través
de
la
mateixa
pàgina
web
del
màster
(http://www2.udg.edu/JoventutiSocietat/Pladestudis/Modul3/tabid/14288/language/ca-ES/Default.aspx) i que es
lliura a l’inici de la formació (3.6.2_MIJS_PR_1). En aquest document es pot consultar detalladament les competències i
resultats d’aprenentatge previstos (pàg. 6), la tipologia d’institucions i centres de pràctiques (pàg. 8), les tasques més
habituals que s’exerceixen (pag. 8), l’encàrrec que té el tutor/a professional, el tutor/a del MIJS i l’estudiant (pàg. 10) i,
finalment, què s’avalua, com i qui n’és responsable (pàg. 11).
L’estudiant ha de realitzar 150h de pràctiques en una institució, entitat o servei acordat amb la universitat a través
d’un conveni marc amb la UdG com universitat coordinadora. L’estudiant pot consultar la relació d’aquests més de 30
centres de pràctiques amb els que hi ha signat un conveni específic amb el MIJS (3.6.2_MIJS_PR_2). Cada una
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d’aquestes Instituciones o entitats s’ha escollit a partir d’una fitxa en la que es detalla la seva proposta formativa de
pràctiques que és revisada pel consell de màster (3.6.2_MIJS_PR_3 i a partir d’ella s’inicia el tràmit pel conveni.
L’assignació d’estudiants es realitza a partir de la tutoria amb el coordinador del MIJS que és qui procura atendre les
peticions a partir de la demanda que cada estudiant realitza a partir de la fitxa de “Proposta de pràctiques”
(3.6.2_MIJS_PR_4). La relació de centres on s’han realitzat pràctiques el curs 2016-2017 es pot consultar en el
document (3.6.6_MIJS).
L’estada de 150 hores de pràctiques implica posar en joc diferents competències: de manera intensa (T1 i T6), de
forma moderada (T2, T3 i E2) i amb una vinculació menor (B4 i E3). Es pot consultar aquesta vinculació i l’estreta
correspondència amb les activitats de formació (3.6.1_MIJS_Compt_Activ) i els resultats d’aprenentatge
(3.6.3_MIJS_PR_3).
Les activitats de formació que es porten a terme al llarg d’aquestes pràctiques i la seva coherència amb els resultats
d’aprenentatge s’acredita a partir de la consistència de les pròpies activitats de formació i de la idoneïtat d’aquestes
amb les competències que es treballen i els resultats d’aprenentatge que s’assoleixen. En aquest sentit s’aporten
algunes evidències. El contracte de pràctiques que en cada cas han de signar el tutor professional, el tutor del MIJS i
l’estudiant i a través del qual es detallen, entre altres, les tasques, funcions i responsabilitats que cada estudiant ha
d’assumir (3.6.2_MIJS_PR_5). A través d’aquest acord i la seva execució es treballen les competències (T1, T2, T3 i E3
prioritàriament). Les tutories que cada estudiant realitza amb el tutor/a professional i el tutor/a del MIJS li permeten
reflexionar, contrastar i aprofundir en la pràctica professional. En el cas del tutor/a del MIJS se’n realitzen un mínim de
tres al llarg de l’estada de pràctiques. A través d’aquest seguiment es treballa la competència T6 i la B4. Cada
estudiant ha de presentar una memòria de pràctiques, descrita i detallada en el document de pràctiques externes
(pàg. 11 de l’evidència 3.6.2_MIJS_PR_1) a través de la qual s’avaluen els resultats d’aprenentatge esperats a partir de
les competències (T6, T3 i B4). Finalment, la darrera activitat formativa consisteix en la sessió d’intercanvi de
pràctiques on l’objectiu és que cada estudiant pugui aprofitar els aprenentatges més significatius que la resta de
companys han fet en les pràctiques i es pugui realitzar una reflexió conjunta sobre alguns dels temes de més
actualitat. Es dóna compliment a les competències T6 i T3 tal com es pot veure en la fitxa de l’activitat d’intercanvi
(3.6.2_MIJS_PR_6) que pauta l’estructura que tindrà la sessió.
Pel que fa a l’assignatura 4, Treball Final de Màster (TFM), relaciona les diferents competències assolides en la resta
d'assignatures del màster i posa a prova la capacitat de creació, síntesi i comunicació de l'estudiant. Ha de garantir
també l'autonomia suficient per realitzar projectes d'investigació i col·laboracions científiques en contextos
interdisciplinaris i amb un alt component de transferència del coneixement. Implica l’aprofundiment en continguts
avançats propis de la joventut i societat a partir d'una revisió bibliogràfica exhaustiva o la realització d'un treball
experimental fonamentat científicament. El plantejament detallat del TFM es pot consultar directament a la web
(http://www2.udg.edu/imasters/JoventutiSocietat/Pladestudis/ModulV/tabid/21052/language/ca-ES/Default.aspx)
(3.6.2_MIJS_TFM_1). En aquest document s’hi detallen les competències que es treballen i els resultats d’aprenentatge
que s’esperen en cada cas (pàg. 4). El format de presentació i el sistema d’avaluació. El treball que els estudiants han
de realitzar en primer lloc respon a l’interès que cada estudiant manifesta tenir a partir de la fitxa proposta de TFM
que fan arribar a la coordinació d’estudis (3.6.2_MIJS_TFM_2). Aquesta informació permet, juntament amb la
informació de la proposta de pràctiques que també presenten, assignar un tutor/a perquè pugui fer el seguiment i
orientació de tot el procés en cada estudiant (PAT MIJS).
Cada estudiant ha de fer un mínim de tres tutories amb el tutor/a i a través d’aquestes sessions es treballa la
competència T4. El tema del TFM així com l’enfocament s’acaba de decidir amb el tutor/a. Tots els tutors són
professors del MIJS (en el 90% dels casos són els mateixos coordinadors del MIJS per part de cada universitat, experts
en joventut i vinculats a grups de recerca competitius i amb línies de recerca sobre joventut) i grans coneixedors de la
titulació. Aquest procés i orientació és descrit en el document de TFM (punt 1 i punt 3 de l’evidència
3.6.2_MIJS_TFM_1). Més enllà de les tutories, l’estudiant ha de realitzar el treball corresponent per escrit. El treball pot
ser a) format article científic adequant-se a les condicions de la revista a la qual es vulgui presentar el material o b)
Modalitat informe, ja sigui a partir del disseny o l’anàlisi d’un projecte o programa d’intervenció, o a partir del disseny
o desenvolupament d’una recerca. En ambdós caso l’extensió no pot ser superior a les 50 pàgines (annexos a part).
104/124

Autoinforme per a l’acreditació
FACULTAT D’EDUCACIÓ I PSICOLOGIA

Les competències que treballen en aquest treball escrit són el primer lloc, la B1, la E3 i la E6. En segon lloc, la T4 i la E4
i, finalment, la T5 (3.6.1_MIJS_Compt-Activ). Vegeu també la correspondència entre les competències, les activitats
formatives i els resultats d’aprenentatge (3.6.3_MIJS_TFM_2). Tot el procés és acompanyat i supervisat pel tutor/a qui
decideix si s’assoleix un mínim per presentar-lo a la comissió avaluadora. Al llarg del curs es preveuen dues sessions
per comentar a classe el desenvolupament de cada treball. En aquesta sessió hi assisteixen tant els tutors com els
estudiants. Finalment, la defensa oral, detallada també en el document de TFM (punt 4, pàg. 7 , evidència
3.6.2_MIJS_TFM_1) permet assolir els resultats d’aprenentatge associats a les competències T4 i B1. La relació de TFM
que es van presentar en el curs 2016-2017 es poden consultar en el document de l’evidència 3.6.5_MIJS.
Pel que fa a la satisfacció dels estudiants amb l’actuació docent, el qüestionari que passa la UdG com universitat
coordinadora d’aquest màster té un percentatge de resposta pràcticament nul. No arriba al 10% i, per tant, és molt
poc útil i significatiu presentar aquestes respostes. Malgrat això, la mateixa titulació recull uns qüestionaris anònims a
través de l’aplicació del moodle . En aquest cas, el percentatge de respostes és una mica més elevat, sense arribar a
ser majoritari, tal com seria desitjable. En la taula15 presentem els resultats obtinguts en una escala de valoració de 0
a 10.
Taula 15 MIJS. Satisfacció dels estudiants amb l’actuació docent (Estàndard 6.1 i 6.2)

Enquestes
Curs 2016-17

Estudis i
recerca sobre
joventut
Polítiques i
programes de
joventut

Total
matricula

Percentatge
respostes

Categories a avaluar
Mètodes
docents

Sistema
avaluació

Càrrega
treball

Professorat
(Atenció tutorial)

Satisfacció global

13

21,5

9,2

-

-

9,5

9,3

14

31

8,7

-

-

9,3

9,1

Pràctiques
externes

14

31

8,5

-

-

9,3

8,6

TFG

14

71,5%

-

8,6

-

8

8,6

Les dades de satisfacció dels estudiant en les tres primeres assignatures es poden consultar en els informes de síntesi
d’aquests qüestionaris (Estudis i recerca sobre joventut: evidència 3.6.2_MIJS_ERJ_1; Polítiques i programes de
joventut: evidència 3.6.2_MIJS_ERJ_2 i Pràctiques externes: evidència 3.6.2_MIJS_PR_9) són a partir de les respostes
entre un 20% i un 30%. Les dades són excel·lents (totes per sobre el 8,5). A banda de les dades esmentades en aquesta
taula 6.2, els qüestionaris recullen també una valoració del temari (valoració de 9,5, 8,5 i 8 respectivament), una
valoració dels aprenentatges que creuen haver obtingut (9, 9,3 i 9,2, respectivament) i una valoració dels materials i
documentació lliurada (9,2, 9 i 8,7, respectivament). Hi ha també qüestions obertes que en cada cas es poden
consultar en la mateixa anàlisi dels qüestionaris.
En el cas de l’assignatura TFM la satisfacció per part de tots els estudiants que presenten el TFM en el curs 2016-2017
és excel·lent (3.6.2_MIJS_TFM_4). A banda de les puntuacions presentades en la taula 15MIJS, també es valora la
informació proporcionada per a la realització del treball (8,9 punts) i els aprenentatge que segons els estudiants
pensen que els ha proporcionat l’assignatura (9,4 punts).
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6.2. El sistema d’avaluació permet una certificació fiable dels resultats d’aprenentatge pretesos i és
públic
Els sistemes d’avaluació de les assignatures del MIJS són públics i es poden consultar a través dels diferents programes
de cada assignatura disponibles a la pàgina web del MIJS (www.udg.edu/masterjoventut) accedint a cada una de les
assignatures. En cada cas, el programa formatiu concreta les activitats formatives i exercicis a realitzar amb caràcter
avaluatiu, el pes que cada un d’ells té en la nota final i els criteris d’avaluació que es tindran en compte per mesurar
l’assoliment dels resultats d’aprenentatge.
A l’evidència 3.6.4_MIJS es poden consultar les qualificacions de totes les assignatures del màster. Es pot comprovar
com hi ha una discriminació significativa entre els diferents estudiants i l’avaluació dels seu treballs. Es pot revisar
també la mitjana de les qualificacions entre cada assignatura i globalment. Es fa evident una distribució al llarg de les
diferents puntuacions, essent el notable la nota amb més percentatge.
Els sistemes i criteris d’avaluació són variats, innovadors i molt pertinents en cada una de les assignatures atenent les
competències assignades y els resultats d’aprenentatge esperats. Es pot veure la correspondència entre els diferents
resultats d’aprenentatge esperats en cada una de les assignatures objecte d’anàlisi i els sistemes d’avaluació
dissenyats en la taula corresponent (3.6.3_MIJS_1). Per tal d’acreditar aquesta afirmació exposem els següent
arguments i evidències en cada una de les assignatures a analitzar.
En l’assignatura 1, Estudis i recerca sobre joventut (ERJ), tal i com s’explicita al programa de l’assignatura (evidència
3.6.2_MIJS_ERJ_2), es plantegen tres activitats d’avaluació, que tenen la seva assignació de resultats d’aprenentatge
(evidència 3.6.3_MIJS_ERJ_1)). La primera activitat contemplada és la participació en les sessions no presencials, amb un
25% del pes total de la nota. La participació es concreta en dos fòrums, un de lectures i un de propostes de treball. De
la bibliografia proporcionada al programa (evidència 3.6.2_MIJS_ERJ_2), cada alumne havia de triar-ne una, fer una
ressenya i penjar-la al fòrum, i penjar un comentari a la resta de ressenyes que havien penjat la resta d’alumnes. Un
segon fòrum estava pensat perquè cada alumne pengés un primer esborrany del que seria el seu treball de
l’assignatura, per rebre un comentari de la resta d’alumnes. Amb el recull d’aquests comentaris es va celebrar una
sessió de presentació oral, activitat però que no estava subjecte a avaluació. S’aporten com a evidències un exemple
de participació en el fòrum de lectura (evidència 3.6.3_MIJS_ERJ_2), i un exemple de participació en el fòrum de
propostes de treball (evidència 3.6.3_MIJS_ERJ_3). Val a dir que el criteri d’avaluació va ser quantitatiu, donant la
màxima nota a les entrades que tinguessin cinc comentaris. En el desenvolupament del curs es va veure que aquesta
exigència era excessiva i es va rebaixar el llindar, es va premiar les entrades que tenien més respostes.
La segona activitat d’avaluació consistia en un treball individual, en el qual cada alumne havia de fer una reflexió
sobre una temàtica del seu interès, però connectada d’alguna forma amb l’assignatura, a partir dels continguts teòrics
i a partir de les eines de recerca explicades al llarg de l’assignatura. Es va insistir a l’alumnat que aquest treball podia
formar part del seu procés d’elaboració del treball de fi de màster. S’aporta com a evidències el treball més exitós
(evidència 3.6.7_MIJS_ERJ_AA1_Ex) i el treball amb la menor puntuació (evidència 3.6.7_MIJS_ERJ_AA1_Ap). En les
evidències s’inclouen els comentaris avaluatius que es va fer arribar als alumnes, en base als tres criteris d’avaluació:
correcció en els aspectes formals; connexió amb els continguts de l’assignatura; i originalitat i aportacions personals.
Aquests tres criteris estaven explicitats al programa de l’assignatura, així com el pes sobre la nota total, el 70%. El
primer criteri tenia un 10% i els segon i tercer un 30% respectivament.
La tercera activitat d’avaluació consistia en un exercici d’autoavaluació que tenia una finalitat doble. D’una banda,
que l’alumne fes una valoració dels aprenentatges realitzats al llarg de l’assignatura, i de l’altra que aportés elements
d’avaluació dels continguts i de la metodologia utilitzats. S’aporta com a evidència un exemple d’aquest exercici
d’autoavaluació (evidència 3.6.7_MIJS_ERJ_AA2). Aquest exercici comptava un 5% de la nota total i puntuava només amb
la seva presentació.
Els resultats globals de l’assignatura al curs 2016-17 són força satisfactoris, no hi va haver cap alumne no presentat ni
suspès, va haver-hi un 42% d’excel·lents, un 42% de notables i un 6% d’aprovats.
En l’assignatura 2, Polítiques i programes de joventut (PPJ), es preveuen dos exercicis que són objecte d’avaluació. El
primer és un exercici obligatori per tothom i consisteix en l’elaboració d’un assaig individual a través del qual cada
estudiant es posiciona i argumenta i fonamenta correctament la seva concepció de polítiques de joventut. L’exercici
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implica posar en joc autors, teories, models i conceptes treballats a classe i en les lectures i exercicis fets. Es pot
consultar el detall de l’exercici plantejat amb els criteris d’avaluació en el programa de l’assignatura (evidència
3.6.2_MIJS_PPJ_1). Les tres competències assignades a aquesta activitat formativa i avaluativa (B4, B3 i T4) es
tradueixen en cinc resultats d’aprenentatge (evidència 3.6.3_MIJS_PPJ_1). El segon exercici que han de realitzar tots els
estudiants a nivell individual es pot escollir entre dues propostes: a) Fer una anàlisi crítica d’un pla local de joventut
real o b) Presentar un programa de treball amb joves descrivint i analitzat les estratègies i fent una valoració crítica
final. En ambdós casos, les tres competències assignades (E3, E2 i T4) es corresponen amb tres resultats
d’aprenentatge vinculats a l’exercici aplicat en plans i programes, tal com es detalla en l’activitat proposada. Vegeu els
resultats d’aprenentatge vinculats a aquest activitat formativa en (evidència 3.6.3_MIJS_PPJ_1) i la descripció de les
activitats avaluatives en el programa detallat (evidència 3.6.2_MIJS_PPJ_1). La primera activitat equival al 40% de la
nota final i el segon exercici al 60%. En cada cas, l’avaluació dels dos exercicis es realitza a través d’una rúbrica que es
retorna comentada als estudiants juntament amb el mateix exercici amb nota i comentaris per part del professor.
Vegeu la plantilla de la rúbrica d’avaluació per a l’assaig sobre polítiques de joventut (evidència
3.6.3_MIJS_AA1_Rúbrica) i la plantilla de rúbrica per a l’avaluació de l’exerceixi d’anàlisi d’un pla local de joventut
(evidència 3.6.3_MIJS_PPJ_AA2_Rúbrica). Es pot consultar un exercici assaig sobre les polítiques de joventut excel·lent
(evidència 3.6.7_MIJS_PPJ_AA1_Ex) i un d’aprovat (evidència 3.6.7_MIJS_PPJ_AA1_Ap). També es poden consultar les
respectives
rúbriques
amb
la
valoració
(evidència
3.6.3_MIJS_PPJ_AA1_Ex_Rúbrica,
evidència
3.6.3_MIJS_PPJ_AA1_Ap_Rúbrica). Igualment, pel que fa a l’exercici de anàlisi de plans locals de joventut, es pot consultar
un treball excel·lent i un d’aprovat (3.6.7_MIJS_PPJ_AA2_Ex i 3.6.7_MIJS_PPJ_AA2_Ap) i les respectives rúbriques
d’avaluació (evidència 3.6.3_MIJS_PPJ_AA2_Ex_Rúbrica, evidència 3.6.3_MIJS_PPJ_AA2_Ap_Rúbrica).
Els resultats obtinguts en el darrer curs 2016-2017 en aquesta assignatura són positius i permeten evidenciar la
graduació de resultats d’aprenentatge: 7,7% excel·lent, 84,6% notable i 7,7% aprovat. No hi ha suspesos ni no
presentats.
En l’assignatura 3 de Pràctiques externes l’avaluació es realitza a través de la Fitxa d’avaluació de pràctiques (evidència
3.6.3_MIJS_PR_1). La qualificació final s’obté a partir de tres notes resultat de diferents instruments i processos
d’avaluació. En el document de l’evidència 3.6.3_MIJS_PR_3 es pot veure la correspondència de cada un d’aquests
sistemes d’avaluació amb els resultats d’aprenentatge que s’esperen. La primera qualificació és resultat de la valoració
del contracte de pràctiques signat entre tutors i l’estudiant (vegeu un exemple de contracte de pràctiques omplert
(evidència 3.6.2_MIJS_PR_10, 3.6.2_MIJS_PR_5)), les tutories realitzades amb el tutor/a del MIJS i l’informe que ha
realitzat el tutor/a professional que ha acompanyat l’estudiant durant l’estada de pràctiques. Aquest informe del
tutor/a professional (evidència 3.6.3_MIJS_PR_2) s’estructura a partir de les competències que s’han d’haver treballat i,
per tant, fa fàcil contrastar aquesta valoració i comentaris amb els resultats d’aprenentatge que l’estudiant ha d’haver
assolit. Aquest primer bloc de qualificació equival al 50% de la nota de les pràctiques externes. La segona qualificació
és resultat de l’avaluació de la memòria de pràctiques que, tal com s’estipula en el programa/document de pràctiques
(evidència 3.6.2_MIJS_PR_1), es porta a terme a partir de diferents criteris d’avaluació que es corresponen amb els
resultats d’aprenentatge esperats (evidència 3.6.3_MIJS_PR_1). Es té en compte la presentació escrita, l’anàlisi
descriptiu, la reflexió personal, la transferència d’aprenentatges i les tutories realitzades. El resultat d’aquesta
avaluació equival al 40% de la nota. Finalment, el 10% restant és resultat del treball que es fa en la sessió d’intercanvi
de pràctiques on cada estudiant ha de fer una breu presentació de les pràctiques i aprenentatges fets i participar en
un debat a partir de la fitxa d’intercanvi de pràctiques que prèviament ha de preparar (evidència 3.6.2_MIJS_PR_6). Els
resultats en el curs 2016-2017 han estat en un 54% dels casos excel·lents i el 46% restant, notables. El sistema de
suport dels tutors del MIJS i dels tutors professionals permet detectar les incidències i garanteix molt bé l’assoliment
dels resultats esperats. Es pot revisar una memòria de pràctiques amb una avaluació d’excel·lent (evidència
3.6.7_MIJS_PR_Ex ) i una memòria més fluixa amb una qualificació de notable just (evidència 3.6.7_MIJS_PR_Ex ). Es poden
revisar també exemple dels informes que realitzen els tutors professionals dels centres de pràctiques (evidències
3.6.7_MIJS_PR_Informe1_Tutor, 3.6.7_MIJS_PR_Informe2_Tutor) i, finalment exemples dels informes finals que els tutors
del MIJS omplen per tal de sintetitzar tota la informació rebuda i posar la nota final de pràctiques
(3.6.7_MIJS_PR_Informe_Final_Ex, i 3.6.7_MIJS_PR_Informe_Final_Not).
Pel que fa a l’assignatura 4, Treball final de màster, el sistema d’avaluació és explicat en el mateix document de Treball
final de màster disponible i públic a la web (pàg. 7 i 8) (evidència 3.6.2_MIJS_TFM_1). L’avaluació es recull a partir de la
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fitxa “Avaluació dels treballs finals de màster” (evidència 3.6.3_MIJS_TFM_1) que aplega els diferents criteris d’avaluació
i els sistematitza per a la seva avaluació. La fitxa considera 10 aspectes a avaluar. Els 7 primers (presentació formal,
claredat expositiva, pertinència del tema, guió, fonamentació teòrica, metodologia emprada i aplicabilitat) tenen a
veure amb el treball escrit presentat. El 2 següents (actituds i tutoria) tenen a veure amb el procés de seguiment i és el
tutor/a present en el tribunal el que aporta la informació i, finalment, el darrer aspecte a considerar en l’avaluació és
la defensa oral. La consideració global de tots aquests criteris és la nota final de l’assignatura. La correspondència
entre aquestes activitats d’avaluació i els resultats d’aprenentatge pretesos es pot analitzar en el document (evidència
3.6.3_MIJS_TFM_2) essent evident la idoneïtat entre elles. A través d’aquest document es pot comprovar com amb les
tutories fonamentalment es desenvolupa la competència T4 i el resultat d’aprenentatge que hi va associat. Amb el
treball escrit, es desenvolupen les competències B1, E3 i E6 i, en segon lloc, T4, B4 i T5. Cada una d’aquestes concreta
els resultats d’aprenentatge esperats fent un total 10 resultats d’aprenentatge. Finalment, la defensa oral treballa les
competències T4 i B1 amb dos resultats d’aprenentatge concrets.
La relació dels títols dels TFM que es presenten en el curs 2016-2017 es pot consultar l’ evidència 3.6.2_MIJS_TFM_3) i
les qualificacions finals que s’obtenen són: 29% excel·lent, 21% notable, 21% aprovat i 29% no presentat. La
distribució de resultats al llarg de l’escala de valoració evidencia que hi ha un bona discriminació i criteris clars
d’avaluació. La important tasca d’acompanyament per part del tutor/a garanteix l’assoliment dels resultats
d’aprenentatge i que, en cas de no ser així, no s’autoritzi la presentació del treball davant de la comissió avaluadora
formada per tres professors, coordinadors del MIJS en els sis universitats organitzadors del màster. Els millors treballs
(una qualificació de 8 o més i el vist i plau de la comissió avaluadora amb el permís de l’estudiant) són penjats al
Dipòsit Digital de la UdG i disponibles a la xarxa: http://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/1969. Es pot consultar un
exemple de TFM MIJS 2016-2017 excel·lent (evidència 3.6.7_MIJS_TFM_Ex) i un exemple de treball d’aquest mateix curs
amb un aprovat (evidència 3.6.7_MIJS_TFM_Ap). En ambdós casos es poden revisar els informes corresponents per part
de la comissió avaluadora (evidències 3.6.7_MIJS_TFM_Informe_Comissió_Ex i 3.6.7_MIJS_TFM_Informe_Comissió_Ap).

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

Tal com es pot veure en la taula 16 MIJS, la taxa de rendiment és satisfactòria. En els tres anys analitzats la taxa es
situa per sobre de la mitjana dels estudis equivalents a la UdG. Els únics crèdits que en alguns casos queden pendents
pel curs següent són els dels TFM. Pel que fa a l’eficiència de la titulació, es comprova que pràcticament la totalitat
dels estudiants es matriculen del curs complet. Només en situacions molt particulars i aïllades, des de la mateixa
coordinació d’estudis es recomana el fraccionament en dos cursos per tal de fer possible la realització del màster. En
relació a la taxa de graduació s’està en el 80%. El TFM és la matèria que determina aquest percentatge. En els tres
darrers anys s’han fet esforços en aquest sentit, tal com es pot percebre lleugerament en les dades. El fet que la
majoria d’estudiants del MIJS siguin també professionals i molts d’ells amb responsabilitats familiar, fa que a mesura
que el curs avança prefereixin deixar-lo per un segon any i poder realitzar el treball més satisfactòriament.
Taula 16 MIJS. Indicadors acadèmics 2016-2017

Indicador

Curs 2014-2015

Curs 2015-2016

Curs 2016-2017

Taxa de rendiment

100%

97%

94%

Taxa d’eficiència

93%

93 %

98%

Taxa de graduació

60%

80%

82%

__

__

Taxa d’abandonament

9,9%

En la taula 17 MIJS es constata que les qualificacions obtingudes en el darrer curs demostra una distribució
satisfactòria al llarg de l’escala de qualificacions. No hi ha suspesos. Els estudiants del màster són prou responsables
en aquest sentit i abans de suspendre una matèria o no s’hi presenten o ja no assumeixen la matrícula. El gruix dels
estudiants se situa en una mitjana de notable. La mateixa distribució es pot consultar en la resta d’assignatures de la
titulació (evidència 3.6.4_MIJS).
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Taula 17 MIJS . Resultats curs 2016-2017 (en percentatges)

2016-2017

Resultats (%)
Nombre
matriculats

Excel·lent

13

13,3

73,3

13,3

0

0

14

0

93,7

6,3

0

0

14
14

43,7
23,5

56,3
17,6

0
23,5

0
0

0
35,3

Assignatura 1. Estudis i recerca en
joventut
Assignatura 2. Polítiques i
programes de joventut
Pràctiques externes
Treball final de màster

Notable

Aprovat

Suspès

No
presentat

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

Les dades sobre la inserció laboral de la taula 18 MIJS són extretes de l’estudi realitzat sobre les trajectòries
formatives i laborals de l’alumnat del MIJS (evidència 3.5.3_MIJS_itinerari_FormLab_2008-2017). Es tracta d’un estudi basat
en una enquesta a l’alumnat de les 9 promocions del màster, la taxa de resposta ha estat del 65%, i el treball de camp
es va realitzar al setembre del 2017. Tot i que es va utilitzar un qüestionari semblant als que fa servir l’AQU per als
seus estudis d’inserció, les dades no són exactament comparables, ja que en el cas del MIJS no totes les promocions
han tingut el període de tres anys un cop acabat els estudis, i altres promocions ha passat més de tres anys [ISC/15/02
- Pla Millora].
En qualsevol cas, es pot observar que la taxa d’ocupació és molt elevada, el 95%, (per sobre del darrer estudi de
l’AQU, 86%,, http://www.aqu.cat/estudis/masters/index.html#.WhlcYjSDPIV ) per això ja no s’ha posat a la taula la
taxa d’atur i d’inactivitat, perquè són residuals en el cas de la població objecte d’estudi. Pel que fa a la taxa
d’adequació, és clarament molt elevada, el 75% (per sobre del 51% del darrer estudi de
l’AQU, http://www.aqu.cat/estudis/masters/index.html#.WhlcYjSDPIV). Cal dir que el camp de l’acció amb joves (acció
educativa, polítiques de joventut, recerca aplicada en joventut...) és molt ampli i això afavoreix que la taxa sigui tan
elevada. Al mateix temps, existeix una certa dificultat per distingir les funcions de nivell universitari perquè no existeix
una regulació en l’administració pública ni una clara definició en el sector privat (molt dependent de les polítiques
públiques de provisió de serveis a la joventut). Una altra explicació de les elevades taxes d’ocupació és que abans
d’accedir al màster ja era molt elevada (93%), i la taxa d’adequació també (56%), la qual cosa ens indica que el màster
té una funció de formació continuada i s’adreça a un públic amb molt d’interès per la temàtica, això és el que explica
que la valoració de la promoció laboral estigui per sobre de la valoració de la inserció laboral. En qualsevol cas, la
satisfacció global és molt elevada (7,57), per sobre de la mitjana dels màsters (tot i que l’estudi de l’AQU no dóna un
indicador global, la puntuació màxima dels diferents àmbits que es valoren és de 6,9).
Taula 18 MIJS. Inserció laboral

Indicador
Taxa d’ocupació
Taxa d’adequació
Satisfacció general del màster
Valoració accés al món laboral
Valoració promoció en el món laboral

95%
75%
7.57 (sobre 10)
3,35 (sobre 5)
3,38 (sobre 5)

* Dades obtingudes a partir de propi estudi realitzat pel MIJS (evidència 3.5.3_MIJS_itinerari_FormLab_2008-2017) i a través de les
nou promocions que des del 2008 fins al 2017 han passat per aquesta titulació

MÀSTER INTERUNIVERSITARI EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA (MIPGS)
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La implantació de la professió regulada de Psicòleg General Sanitari a partir de la resolució de la Disposició addicional
sèptima sobre la Regulació de la Psicologia a l’àmbit sanitari de la llei 33/2011 de 4 d’octubre (BOE 240 de 5 d’octubre
de 2011) va fer necessari un canvi en la planificació de la formació dels psicòlegs en el marc del sistema universitari. La
Llei General de Salut Pública va establir que, a partir de llavors, tots els graduats en psicologia que volguessin exercir a
l’àmbit sanitari havien d’estar en possessió del Títol Universitari de Màster en Psicologia General Sanitària obtingut
d’acord a allò previst a les condicions establertes per l’Acord del Consell de Ministres del 31 de maig de 2013 publicat
al Butlletí Oficial de l’Estat el 4 de juny del mateix any. Finalment, l’ordre ECD/1070/2013 publicada al BOE del 14 de
juny, també de 2013, va establir els requisits i les directrius d’aquesta nova titulació.
En finalitzar el curs acadèmic 2012-2013 tant la Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona com la
Universitat Oberta de Catalunya van tenir les primeres promocions del Grau en Psicologia i, com la resta d’universitats
catalanes i de l’Estat espanyol, van veure necessari plantejar la possibilitat d’oferir la formació del Màster en
Psicologia General Sanitària per tal de que els graduats i aquells llicenciats en psicologia que ho necessitessin,
poguessin accedir a la professió regulada en aquest àmbit. Fruit de la sinergia entre les dues universitats es va
considerar dissenyar i oferir el Màster de manera conjunta, com a titulació interuniversitària en una doble modalitat:
presencial (a través de les aules de la UdG i virtual (a través de les aules de la UOC). Al ser un Màster regulat el seu pla
d’estudis es va dissenyar de manera homogènia per a la modalitat presencial i virtual conforme a les directrius
establertes per l’ordre ministerial tant en matèries bàsiques com en matèries obligatòries. Les pràctiques externes i el
treball de fi de màster també es van elaborar seguint les directrius de l’ordre ministerial esmentada.
Per a la discussió dels estàndards s’han seleccionat 4 assignatures, una del mòdul bàsic, una altra del mòdul
denominat específic, les pràctiques externes que, en el nostre Màster estan dividides en dues assignatures Pràctiques
Externes I i Pràctiques Externes II i el TFM, totes elles obligatòries:
• Assignatura 1: Fonaments científics i professionals de la Psicologia General Sanitària (FONAM, 6 crèdits
ECTS). Modalitat Presencial i Modalitat Virtual
• Assignatura 2: Entrenament en Habilitats Bàsiques de Psicòleg General Sanitari (EHBAS, 6 crèdits ECTS).
Modalitat Presencial i Modalitat Virtual
• Assignatura 3: Pràctiques externes (PE, 30 crèdits ECTS)
• Assignatura 4: Treball de Fi de Màster (TFM, 12 crèdits ECTS)
Com a informació complementària aportem com a evidències el currículum abreujat del professorat implicat en les 4
assignatures (evidències 3.6.8_MIGPS)

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

La memòria de verificació del màster en Psicologia General Sanitària va rebre l’avaluació positiva per part de l’AQU el
17/07/2014 i la data de verificació de l’ANECA el 07/10/2014. El pla d’estudis actual es va iniciar el curs acadèmic
2014-2015, per tant té una trajectòria de 4 cursos incloent l’actual 2017-2018.
La Taula 1 recull un llistat de les competències del màster en Psicologia General Sanitària, els resultats d’aprenentatge
per cada competència i les competències i resultats d’aprenentatge per cada una de les assignatures seleccionades
(evidència 3.6.1_MIPGS_Taules_COMP_RA). A la taula 2 i taula 2b es detallen les diferents activitats de formació per a
aquestes assignatures en la seva versió presencial i virtual (evidències 3.6.2_MIPGS_Taula_2 i 3.6.2_MIPGS_Taula_2b).
L’assignatura 1, Fonaments Científics i Professionals de la Psicologia General Sanitària (FONAM) constitueix el Mòdul
Bàsic del Màster. Tant en la seva versió presencial com virtual ha estat impartida pel Dr. Carles Rostan i pel Dr. Jordi
Cid des de 2014, primer any del Màster fins al curs actual inclòs, la qual cosa ha garantit una continuïtat del programa
docent establert i una uniformitat entre la modalitat presencial i virtual del Màster. La Dra. Benigna Gómez de la
Universitat Oberta de Catalunya ha estat la docent que ha ajudat a implementar la versió virtual de l’assignatura i ha
actuat de coordinadora i figura de suport dels docents en aquesta modalitat. L’assignatura, en les dues modalitats, té
com a eix central contribuir a la formació avançada en un model biopsicosocial de la psicologia de la salut, sanitària i
110/124

Autoinforme per a l’acreditació
FACULTAT D’EDUCACIÓ I PSICOLOGIA

clínica, basada en l’evidència, així com en un aprofundiment de l’ètica i els aspectes legals i professionals del codi
deontològic que acompanya la regulació de la psicologia en aquest àmbit. Els temes que treballa l’assignatura són:
Concepte de salut integral. Models explicatius de la salut i la malaltia. Naturalesa biopsicosocial del comportament
humà. Actuació professional dins del marc sanitari. Normativa legal vigent en el sistema sanitari espanyol i
confidencialitat i protecció de dades. Aquestes temes es desglossen en les lliçons i formes d’activitat docent que es
detallen a continuació:
Modalitat presencial de l’assignatura 1 Fonaments Científics i Professionals de la Psicologia General Sanitària:
-

Classes expositives magistrals: s’obren amb un debat dirigit sobre el tema docent: Rol, Tasques i funcions del
Psicòleg General Sanitari. Seguidament, els docents, al llarg d’aquestes primeres classes expositives,
incideixen en quin és el Marc legal de la Psicologia General Sanitària i quina és La Legislació i normatives
vigents que regulen la professió de la Psicologia General Sanitària i l’Especialitat de Psicologia Clínica. A través
de breus reflexions i comentaris individuals es treballa la capacitat de l’alumne per identificar el marc legal i
normatiu clau per entendre el context on es desenvolupa la Psicologia General Sanitària incidint en
l’assoliment de les competències CE10 i CE20. Com a resultats d’aprenentatge d’aquest debat i primeres
classes s’espera que l’alumne desenvolupi una idea personal del marc legal de la professió de psicòleg
general sanitari a través de conèixer els textos bàsics de referència que modelen el marc normatiu (E10; E
10.12; E10.13 i E20.1).

-

Activitats en Grup: aquesta assignatura ha optat per desenvolupar a un nivell alt les competències CB6, CB9 i
CB 10 que tenen a veure en que l’estudiant sàpiga comunicar les seves conclusions i coneixements, sàpiga
desenvolupar les seves idees a partir dels coneixements apresos i desenvolupi habilitats d’aprenentatge que li
facilitin el continuar estudiant de manera autònoma. El grup d’estudiants, amb la seva capacitat de debat, de
compartir idees i fonts de coneixement ajuda a la consolidació d’aquestes competències, per això moltes de
les activitats formatives que es fan es realitzen a través d’activitats en grup. Especialment significatives són les
dues primeres activitats grupals on, a través d’una anàlisi aprofundida de la recerca i en la cerca i lectura
d’articles que han sortit en els últims anys, es treballen els temes: Context de la Psicologia General Sanitària i
Competències i Funcions del Psicòleg General Sanitari. Entendre l’abast i la diferència de les tres disciplines
que integren la Psicologia General Sanitària (psicologia de la salut, clínica i sanitària) en un context
internacional, nacional i local és un tema docent de màxima rellevància així com tenir clares les competències
i funcions del psicòleg general sanitari en comparació amb altres especialitats del camp de la psicologia. Tots
dos temes han d’ajudar a l’estudiant a reforçar el tema III del programa docent: La Identitat del Psicòleg
General Sanitari, una figura encara nova i en procés d’implementació. Aquestes dues activitats són
d’avaluació continuada amb un 20% del pes de l’assignatura i, a part de les competències bàsiques i generals,
esmentades anteriorment, també contribueixen a continuar aprofundint en les competències específiques
C10 i C 20 iniciades en les classes expositives comentades prèviament i en els resultats d’aprenentatge B61,
E10.1, E 10.2, E10.3 i E20.1.

-

Classes Participatives: Mitjançant una metodologia participativa i col·laborativa que fomenti la capacitat de
reflexió té lloc l’exposició docent sobre el tema següent del programa: La Comprensió de la natura
biopsicosocial de la ment humana. Es demana després d’aquesta formació que l’alumne realitzi una síntesi
individual que ha de tenir per objectiu mostrar que ha estat capaç d’integrar els components biològics,
psicològics i socials com a pilar fonamental per entendre el concepte de salut física i mental. Abans d’aquesta
presentació individual, els alumnes en grup porten a terme una exposició oral sobre recerques actuals en el
camp de la psicologia sanitària que integrin les tres dimensions exposades al punt anterior i, posteriorment,
l’alumne elabora una síntesi en forma de treball individual concebut com un mapa conceptual integrador de
la Psicologia General Sanitària. En aquesta activitat formativa es treballen, sobretot, les competències
generals i bàsiques CB1 i CB9 i l’específica CE12 que s’expressen en forma dels resultats d’aprenentatge B1
(B1.2, B1.3 i B1.4) i E12 (E12.1, E12.2 i E12. 3).
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-

Classes basades en la Resolució de Problemes: En petits grups, es continua treballant el tema de Normativa
legal vigent en el sistema sanitari espanyol i es detalla el tema Confidencialitat, ètica i protecció de dades
associats a la pràctica professional de la Psicologia General Sanitària. A través de problemes els alumnes han
de saber identificar els principis ètics i les normatives que es desprenen del codi deontològic de la professió
en el context professional de la Psicologia General Sanitària. Les competències a desenvolupar són: CE10,
CE11, CE20 i es relacionen amb els resultats d’aprenentatge E10.1; E10.2, E10.3, E11.1, E11.2 i E20.1. També
s’empra aquesta modalitat docent pels últims temes de l’assignatura que tracten el Concepte de salut de
manera integrada i els Factors biopsicosocials de la Salut. Ambdós ofereixen una perspectiva integradora dels
Diferents models i teories sobre la salut i la malaltia fent especial esment en les diferents disciplines que han
fet aportacions al camp sanitari i a les Teràpies basades en evidències científiques. A través de l’activitat
“Com podem ajudar professionalment a en Pitu”, els alumnes han de resoldre diferents preguntes i
problemàtiques en relació a la intervenció professional del Psicòleg General Sanitari tenint en compte
aquests dos punts. Les competències a treballar són: CB1 i CE12 i es relaciones amb els resultats
d’aprenentatge B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.5 i B.1.6 així com amb els que figuren ressenyats a E12.1, E12.2 i
E12. 3.

Modalitat virtual de l’assignatura Fonaments Científics i Professionals de la Psicologia General Sanitària
L’ensenyament a través del campus virtual de la UOC té lloc a través de diferents eines de metodologia docent virtual
asincrònica: el Fòrum virtual i les aules de debat permet en realitzar:
- classes col·laboratives on els estudiants expressen les seves reflexions o envien les síntesis i les conclusions a
les que han arribat un cop llegits els documents i articles del curs;
- classes magistrals que s’entreguen per escrit en format power point o en documents elaborats pels docents.
No hem implementat- però seria un pas futur a considerar- que les mateixes classes magistrals orals que fan
els professors a la modalitat presencial poguessin ser gravades i visualitzades pels alumnes a través del
campus virtual. A la modalitat virtual es treballen els mateixos temes, competències i resultats
d’aprenentatge que a la modalitat presencial exposada més amunt. Seguint la metodologia docent de la
Universitat Oberta de Catalunya l’estudiant té tutories personalitzades que li permeten resoldre dubtes sobre
els aprenentatges que està cursant.
L’assignatura 2, Entrenament en Habilitats Bàsiques de Psicòleg General Sanitari (EHBAS, 6 crèdits ECTS) forma part
del Mòdul específic del Màster. L’assignatura té un marcat caràcter aplicat. Es treballen les Habilitats de comunicació
interpersonal. La gestió de les emocions en el context sociosanitari. Les habilitats emocionals i comunicatives en el
treball en equip i els Fonaments de bioètica i mètodes de deliberació en la pràctica professional Les competències
centrals de l’assignatura són la CE7: Mostrar habilitats de comunicació interpersonal i de maneig de les emocions
adequades per a una interacció efectiva amb els pacients, familiars i cuidadors en els processos d'identificació del
problema, avaluació, comunicació del diagnòstic i intervenció i seguiment psicològic; la CB5: Saber comunicar i
comunicar-se amb altres professionals, i dominar les habilitats necessàries per al treball en equip i en grups i la CE6:
Aplicar els fonaments de la bioètica i el mètode de deliberació en la pràctica professional, ajustant-se el seu exercici
com a professional sanitari al que disposa la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions
sanitàries La Dra. Marta Sadurní ha estat des de l’inici del Màster la docent d’aquesta assignatura tant en la modalitat
virtual com la presencial. En aquest cas es dona la circumstància que la docent és professora titular i també
Especialista en Psicologia Clínica, acreditada pel Ministeri i amb àmplia experiència activa en el camp de la intervenció
clínica per la qual cosa uneix la part acadèmica i professional. El Dr. Manuel Armayones ha realitzat el suport docent a
la modalitat virtual. Aquesta assignatura té com a manual el llibre de Herschel Knapp (segona edició, 2015)
Therapeutic Comunication. Developing Professional Skills. London: Sage. El llibre el reben els estudiants, tan virtuals
com presencials, el primer dia de l’assignatura.
Modalitat presencial de l’assignatura 2 Entrenament en Habilitats Bàsiques del Psicòleg General Sanitari
L’assignatura s’estructura en 4 unitats, totes elles amb activats d’avaluació.
La primera unitat de l'assignatura se centra a debatre el tipus de comunicació interpersonal que s'ha d'establir amb el
pacient dins el marc de la psicologia sanitària o clínica, diferenciant aquells trets que garanteixen la professionalitat
d’una relació terapèutica d’altres tipus d’ajuda que poden oferir familiars, amics o professionals d’altres àmbits. La
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unitat 1 treballa la competència CE7 i CE6 . Per tractar aquest tema es procedeix a: 1) Lectura individual del primer
capítol del manual del curs; 2) Classe magistral on la professora aclareix i sintetitza aspectes de bioètica de la relació
terapèutica i els trets professionals de la mateixa; 3) Debat i Discussió en grups petits de Lectures complementàries
que tracten el tema de les habilitats terapèutiques així com l’establiment de l’aliança de treball amb el pacient i
familiars i 4) Aprenentatge cooperatiu on els estudiants, amb la guia docent, debaten els aspectes que han considerat
més rellevants de la Unitat 1 per l’exercici professional i comunicació amb el pacient. Els resultats d’aprenentatge
esperats són: E7.4 i E6.1
La segona unitat de l’assignatura planteja les habilitats bàsiques que permeten crear, a les primeres entrevistes i a les
de valoració i diagnòstic, un espai segur que afavoreixi la confiança del pacient i l’ajudi a proporcionar informació
sobre ell i la seva problemàtica. També té com a objectiu treballar amb tècniques comunicatives més avançades que
permetin al psicòleg general sanitari dirigir les sessions de tractament segons el pla d’intervenció proposat. S’estudia
el concepte d’escolta activa i es fan pràctiques de rol-playing. També s’aborden les tècniques comunicatives que es
poden emprar quan la relació terapèutica ja està establerta i estem en ple tractament. Finalment es dedica una part
important a la gestió de les emocions: poder comprendre i mostrar empatia pels sentiments de les persones que
estem atenent i familiars i també desenvolupar la consciencia de les pròpies emocions i com aquestes poden ajudar o
interferir en el treball terapèutic. La unitat 2 treballa les competències CE7 i CB5. Per tractar aquest tema es procedeix
a: 1) Lectura individual dels capítols 2, 3 ,4 i 5 del manual de l’assignatura, repàs de les lectures de la Unitat 1, apunts
docents de la docent i fonts d’informació complementàries; 2) Classes magistrals on la docent exposa i detalla les
tècniques comunicatives, prèviament llegides, i aclareix dubtes; 3) Els alumnes per parelles fan simulacions i rolsplayings emprant els exemples que proporciona el manual del curs. La docent supervisa en temps real la tècnica, la
comunicació verbal i no verbal, l’ús apropiat dels silencis i la gestió de les emocions. 4) Demostració a través de vídeo
introduint com a material didàctic visual i auditiu sessions del film “In Treatment” de Garcia Rodrigo on el psicòleg
Paul ha d’iniciar el contacte i la comunicació terapèutica amb pacients que presenten problemàtiques dispars, en
primeres visites i, més endavant, en el tractament. Els alumnes, amb ajuda de la docent, han d’identificar les
tècniques estudiades i comentar-les; 5) Simulacions i Rol-Playing. Finalment, els alumnes en nous grups de parelles,
tornen a utilitzar el role-playing per practicar les tècniques i habilitats apreses però aquesta vegada sense seguir uns
exemples establerts, fent ús del seu coneixement realitzat en altres assignatures i a les pràctiques externes ja
iniciades. Els resultats d’aprenentatge esperats són: E7.1, E7.2, E7.3, E7.4 i B5.1 i B5.2
La tercera unitat de l’assignatura es centra en aplicar les tècniques comunicatives i habilitats bàsiques estudiades fins
al moment en una situació on el psicòleg hagi de treballar amb pares o portar a terme una teràpia familiar o de
parella. També es posa especial atenció en aquesta unitat a saber gestionar les emocions i utilitzar les habilitats de
comunicació que permetin la coordinació entre els diferents professionals que intervenen en un cas. La PAC 3
treballa, prioritàriament, la competència CB5 i CE7. Es procedeix a través de: 1) Classes Demostratives on la docent
analitza sessions amb pares, parelles i teràpia familiar i assenyala les tècniques comunicatives i les problemàtiques
que ofereixen aquests contextos d’intervenció; 2) Estudi i treball en grup sobre lectures específiques sobre la
temàtica; 3) Seqüències de vídeos simulats i anàlisi de les sessions. Els resultats d’aprenentatge esperats són: B5.1. i
E7.1, E7.2, E7.3 i E7.4
La quarta unitat de l’assignatura representa la integració de tots els coneixements i la pràctica d’autoobservació. Els
alumnes presencials utilitzen el laboratori de Psicologia i fan ús del sistema de càmeres, àudio i televisió per gravar-se
fent simulacions de sessions tant de diagnòstic i valoració com d’intervenció. A la classe es passen els vídeos i la resta
d’alumnes ha d’actuar com equip de professionals que debaten el cas i les tècniques emprades. Es tanca l’assignatura
amb la lectura “Ethical Standards of Human Service Professionals National Organization for Human Services Council
For Standards in Human Service Education” del Manual del curs. Competències: CB5, CE6 i CE 7. Recursos
d’aprenentatge esperats: B5.1, B5.2; E6.1; E7.1; E7.2; E7.3 i E.7.4
Totes les activitats d’avaluació són supervisades i corregides per la professora i poden ser motiu de tutories individuals
o de debat col·lectiu a les classes presencials o a les aules virtuals per la qual cosa són part important de
l’aprenentatge continuat.
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Modalitat virtual de l’assignatura 2 Entrenament en Habilitats bàsiques del Psicòleg General Sanitari
La modalitat virtual segueix el mateix programa que la modalitat presencial que s’acaba de descriure. La modalitat
docent és asincrònica prenent molt de relleu l’activitat de tutories individuals per escrit o Skype, els debats al fòrum i
les supervisions de la docent dels exercicis lliurats a les proves d’avaluació continuada o de la visió i comentari
posterior dels autoregistres que fan els estudiants a la quarta unitat.
L’assignatura 3, Pràctiques externes (PE, 30 crèdits ECTS). Les pràctiques externes del màster s’estructuren en dues
assignatures: l’assignatura Pràctiques externes 1, que es realitza durant el segon semestre del primer any i a la qual
corresponen 12 ECTS, i les Pràctiques externes 2, que es realitzen durant el tercer semestre, amb 18 ECTS. Les
Pràctiques externes 1 i 2 tenen per objectiu que els alumnes posin en pràctica les competències treballades en el
màster en un centre sanitari, tutoritzats per un psicòleg especialista en psicologia clínica o general sanitari, que
coordinarà i supervisarà les seves activitats en el centre. L’alumne també tindrà un tutor docent que supervisarà la
Memòria d’aquestes pràctiques a través de tutories individuals. Les tasques de cada tutor s’especifiquen a la Guia de
Pràctiques externes (evidència 3.6.2_MIPGS_PE_1). Les pràctiques externes I i II són coordinades per la Universitat de
Girona tant pels alumnes presencials com pels alumnes virtuals. La plataforma docent és el Moodle de la Universitat
de Girona. Els alumnes, tan virtuals com presencials disposen també del recurs d’aprenentatge d’aules virtuals a la
Plataforma del campus de la UOC.
Les pràctiques incideixen en el desenvolupament de les competències: CB1; CB2; CB4, CE6; CE7, CE9, CE11, CE17 i CE
18. I els resultats d’aprenentatge esperats són els següents: B1.5; B2.2; B2.5; B4.1; B4.2; B4.3; E62; E6.3; E7.1; E7.2;
E7.3; E7.4; E9.1; E9.2; E9.3; E11.1; E17.1; E17.2; E17.3; E18.2; E18.3 i E18.4.
Les Pràctiques externes 1 tenen una docència de 12 crèdits ECTS presencials. Això significa que equivalen a 300 hores
de treball, de les quals 180 corresponen a les pràctiques en el centre, mentre que les restants es distribueixen en: 70
hores de treball autònom supervisat, pel tutor professional i tutor acadèmic i 50 hores de preparació i presentació de
les memòries. Les Pràctiques externes 2 tenen una equivalència de 450 hores, de les quals 270 corresponen a les
pràctiques en el centre, mentre que la resta es distribueixen en: 100 hores de treball autònom supervisat pel tutor
professional i tutor acadèmic i 80 hores de preparació i presentació de les memòries.
L’organització de les pràctiques s’explica a la Guia de pràctiques externes que es proporciona als estudiants a l’inici de
curs (evidència 3.6.2_MIPGS_PE_1).
A la taula 6, evidència 3.6.6._MIPGS, es troba el llistat de centres de pràctiques del curs 2016-2017. El procés
d’assignació dels centres de pràctiques està detallat a la Guia. Els centres de pràctiques han de complir els requisits
establerts pel Ministeri (evidència 3.6.2_MIPGS_PE_2). Els centres els aporta la Universitat de Girona i la Universitat
Oberta de Catalunya. Els alumnes, per causes justificades i amb el consentiment de la direcció del Màster poden
demanar obrir un conveni nou de pràctiques que, per proximitat geogràfica o horaris laborals, els sigui més
convenient (evidència 3.6.2_MIPGS_PE_3). Els models de conveni marc i de cooperació educativa també es troben a la
Guia.
L’assignatura 4, el Treball Fi de Màster (TFM)(12 ECTS), es desenvolupa després d'haver assolit la resta d'assignatures
del Màster en Psicologia General Sanitària. És, per tant, la darrera etapa de la formació del Psicòleg General Sanitari.
En aquest sentit, s'espera que l'estudiant sigui capaç de posar en pràctica les competències pròpies d'aquest camp
professional. Per tal d'assolir aquest objectiu, es demana a l’estudiant un alt grau d'implicació i capacitat d'orientar el
treball d'acord amb les indicacions del docent que, en aquesta assignatura pren el nom de consultor del TFM, quant a
la planificació, temporització i execució del seu treball. El TFM és coordinat per la Universitat Oberta de Catalunya tant
pels alumnes de la modalitat presencial com virtual. La plataforma docent és el campus virtual de la UOC.
El TFM es concep bé com un treball de recerca, bé com un treball d’innovació professional. S’han elaborat dues guies
del TFM (evidència 3.6.2_MIPGS_TFM_1) que corresponen a cada una d’aquestes modalitats. Ambdues inclouen les
orientacions per la realització del treball i la informació sobre el sistema d’avaluació i qualificació, incloent les
rúbriques. Per iniciar el TFM, l’alumne ha de consultar prèviament el llistat de consultors i les seves línies de recerca
que es troben a l’aula virtual. En una plantilla TFM (evidència 3.6.2_MIPGS_TFM_2) l’estudiant elabora una proposta en
relació a les línies de treball existents (competència CB6 i resultats d’aprenentatge B6.1; B6.2 i B6.3). L’alumne és
assignat a un consultor docent que el guiarà en totes les activitats a realitzar, en l’elaboració del document final i en la
presentació oral del TFM.
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La realització del TFM en la modalitat de recerca inclou les següents activitats principals:
a) Revisió bibliogràfica (cerca, selecció, lectura i anàlisis crítica) que permeti una introducció teòrica al treball.
Competència CB1 i CB3 i Resultats d’aprenentatge: B1.2; B1.3; B1.4; B1.5; B1.6 i B3.1
b) Planificació dels objectius i/o hipòtesis. Competència CB3 i resultats d’aprenentatge B3.2
c) Proposta de Metodologia (participants, variables, instruments, disseny i procediment). Competència CB3 i CE8.
Resultats d’aprenentatge: B3.3; B3.4, E8.1 i E8.2
d) Elaboració de l’anàlisi de dades i presentació de resultats. Competència CB3. Resultats d’aprenentatge: B3.3; B3.4 i
B3.5
e) Discussió dels resultats obtinguts, i
f) Conclusions. Competència CB1, CB3 i CE8. Resultats d’aprenentatge: B1.2, B1.3, B1.4, B1.5, B1.6, B3.5, B3.6 i E8.2
La realització del TFM en la modalitat d’innovació professional inclou les següents activitats principals:
a) Revisió bibliogràfica (cerca, selecció, lectura i anàlisis crítica) que permeti sustentar la proposta en un marc teòric.
Competència CB1 i CB3 i Resultats d’aprenentatge: B1.2; B1.3; B1.4; B1.5; B1.6 i B3.
b) Objectius del programa o projecte que es proposa. Competència CB3 i CE8 i resultats d’aprenentatge B3.2, B3.6 i
E8.1
c) Mètode (participants, variables del disseny, instruments, i procediment per a implementar-lo. Competència CB3 i
CE8 i CE19 Resultats d’aprenentatge: B3.3; B3.4, E8.1 i E8.2, E19.2, E19.3, E19.4
d) Implementació del disseny (encara que sigui una prova pilot) i Avaluació dels resultats obtinguts. Competència CB3
i CE8 i CE19 Resultats d’aprenentatge: B3.5, B3.6, E8.1 E19.2, E19.3, E19.4
e) Discussió sobre els resultats obtinguts i f)Conclusions. Competència CB1, CB3 i CE8. Resultats d’aprenentatge:
B1.2, B1.3, B1.4, B1.5, B1.6, B3.5, B3.6 i E8.2
A més, el TFM, tant en la modalitat de recerca com en la modalitat virtual, també implica:
a) Elaboració completa i presentació final del document amb la incorporació de les orientacions donades pel tutor i
l'aprenentatge que li han reportat les demés assignatures i les pràctiques clíniques (CB10. Resultats
d’aprenentatge B10.1 i B10.2)
Elaboració de la defensa i presentació oral emprant tecnologies de comunicació virtual (CB9. Resultats
d’aprenentatge B9.1)
La metodologia docent del TFM inclou la presentació a través de l’aula virtual de material docent per a cada
avançament del TFM que realitza l’estudiant. El material docent inclou, entre altres, formació en: Origen
epistemològic i panorama actual de les aproximacions qualitativa i quantitativa en ciències de la salut, formació en
metodologia quantitativa i qualitativa, integració de metodologies, tècnica de recollides de dades qualitatives
(observació participant i no participant, entrevista, grups focals, documents personals); tècnica de recollida de dades
quantitatives (disseny d’enquestes, dissenys experimentals i quasi experimentals; tractament de dades etc.
A l’evidència 3.6.5._MIGPS es presenta el llistat dels TFM que es van presentar el curs 2016-2017, amb la tipologia, la
qualificació i el professorat que el va tutoritzar.
6.2. El sistema d’avaluació permet una certificació fiable dels resultats d’aprenentatge pretesos i és públic.
Els sistemes d'avaluació de les assignatures del màster són d'accés públic i es poden consultar en el marc del disseny
complet de cada assignatura que inclou, a més, detall sobre el professorat responsable, els continguts, la bibliografia i
altres informacions rellevants. A la taula 3 i taula 3b es detallen les diferents activitats d’avaluació per a aquestes
assignatures en la seva versió presencial i virtual (l'enllaç a la informació pública i el llistat d'activitats d'avaluació amb
la descripció dels criteris i el pes sobre la qualificació final, en percentatge) (evidències 3.6.3_MIPGS_Taula_3).
Totes les assignatures del Màster, tan en la seva modalitat presencial com virtual responen a un concepte d’avaluació
continuada (PAC. Proves d’Avaluació Continuada). El número de PACs a realitzar depèn de l’assignatura i del nombre
de crèdits. Aquest model està pensat per facilitar que l’alumne vagi progressant i incorporant els coneixements en el
seu procés d’aprenentatge. El docent fa de les proves d’avaluació un nou material d’aprenentatge, supervisant,
modelant, orientant, ampliant fonts d’informació, ajudant a l’estudiant a contrastar el coneixement de manera que a
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cada nova PAC l’estudiant pugui mostrar el seu millor rendiment i qualificació acadèmica. Les PACs inclouen activitats
diverses de manera que es puguin anar avaluant les competències adscrites a les assignatures.
El sistema de valoració pot ser qualitatiu però ha de tenir la seva correspondència quantitativa segons el que estableix
article 5.4. del Real Decret 1125/2003, de 5 de setembre. En funció d’això totes les assignatures, incloses les
pràctiques externes I i II i el TFM es valoren a través d’aquesta escala: 1) Matrícula de Honor (MH): 10 punts.;
2)Excel·lent (E): 9-9,5 punts. 3) Notable (N): 7-8,5 punts; 4) Aprovat (A): 5-6,5 punts; 5)Suspens (S): per sota de 5. Els
estudiants que no realitzin alguna de les proves d’avaluació obtenen la qualificació de No presentat (NP) i 0 punts. El
nombre de MH que es poden atorgar depèn del nombre d’estudiants per assignatura a raó de 1 cada 25. Els
estudiants poden veure les activitats d’avaluació i els criteris de valoració. A nivell general, el Màster contempla les
següents tipologies d’avaluació: 1)Presentació i anàlisi de casos; 2)Participació activa en fòrums; 3) Presentació i
defensa de treballs de recerca; 4) Presentació i defensa de treballs d’innovació professional o de processos
emprenedors; 5) Reflexió crítica sobre lectures; 6) Síntesi de recerques; 7)Elaboració d’articles; 8)Presentació de les
memòries relatives a les pràctiques externes; 8)Ús de tècniques de vídeo per autoregistre de tècniques d’avaluació i
processos d’intervenció; 9)Valoració del tutor del centre de pràctiques externes; i 10)Prova individual sobre adquisició
de competències i resultats d’aprenentatge.
L’avaluació pot respondre a un model d’avaluació continua (AC) + prova final (PF) essent la nota final la mitjana
ponderada de cada una de les qualificacions corresponents a les proves d’avaluació continuada. En aquesta tipologia
aquells estudiats que no han pogut superar el procés d’avaluació continuada tenen l’opció de presentar-se a la prova
final. L’altre model contemplat és només avaluació continuada (AC). En aquest cas la nota final s’obté per la mitjana
ponderada de cada una de les activitats de valoració o entenent que l’aprenentatge és progressiu i donant més valor a
les proves d’avaluació continuada finals. Les pràctiques externes i el TFM responen només a la segona tipologia
(avaluació continuada), que també és l’opció recomanada per les altres assignatures del Màster.
Els mecanismes de control respecte a l’avaluació dels aprenentatges es realitzen a través: a)les enquestes que es
passen als estudiants (evidències aportades a l’estàndard 4); b)en el cas de la modalitat presencial que ha tingut fins el
curs 2017 uns 5 o 6 estudiants per assignatura es va optar per una trobada amb la coordinadora amb uns punts a
tractar agafats de les enquestes però també deixant marge als estudiants perquè fessin les consideracions i propostes
de millora que consideressin (evidències aportades a l’estàndard 4); c)la Comissió Paritària del Màster vetlla, també,
per la qualitat de la docència que inclou els sistemes d’avaluació. Els estudiants tenen accés a la web que registra les
qualificacions de l’avaluació continuada així com a la nota final i pot demanar tutoria presencial o virtual si no està
d’acord amb la nota o vol revisar algun dels criteris aplicats dins el calendari acadèmic establert.
L’assignatura 1, Fonaments Científics i Professionals de la Psicologia General Sanitària (FONAM) constitueix el Mòdul
Bàsic del Màster, comparteix el sistema d’avaluació en la seva modalitat presencial i virtual.
Els sistemes d’avaluació emprats en aquesta assignatura són: l’elaboració de síntesis individuals (després del treball de
grup) (20%), les reflexions escrites sobre les lectures (20%), presentació grupal i síntesis de recerques (20%), treballs o
exercicis escrits (10%) i la presentació d’anàlisi i estudi de casos que deriven de l’aprenentatge basat en problemes
(30%). És té en compte també la presència i participació a la classe que- en la modalitat virtual- té el seu equivalent en
els fòrums de l’assignatura. En la modalitat presencial, els alumnes pugen les activitats d’avaluació (i les que també es
realitzen però no són matèria avaluable específicament sinó de seguiment d’aprenentatge) al Moodle i els estudiants
virtuals ho fan a l’aula corresponent. Ambdues modalitats realitzen les activitats d’avaluació continuada en 4 períodes
determinats en forma de PACS (Proves d’Avaluació Continuada). Per avaluar els treballs de grup d’aquesta
assignatura s’utilitza una rúbrica que es pot veure a l’evidècnia 3.6.3_MIPGS_FONAM_1.
Les mostres dels treballs d’avaluació dels estudiants en l’assignatura FONAM es poden trobar a les evidències
3.6.7_MIPGS_FONAM.

L’assignatura 2, Entrenament en Habilitats Bàsiques de Psicòleg General Sanitari (EHBAS, 6 crèdits ECTS) forma part
del Mòdul específic del Màster. Les activitats d’avaluació són les mateixes tant pels alumnes de la modalitat presencial
com virtual. Algunes prenen la modalitat d’exposició oral en la modalitat presencial mentre que en la virtual són
lliurades per escrit. A l’avaluació de la Unitat 4 els estudiants modalitat presencial fan el registre de l’autoobservació
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als laboratoris de la Universitat de Girona mentre que els de la modalitat virtual ho van fer el curs 2016-2017 a través
d’una clínica sanitària de teràpia on-line que permetia registre de simulacions.
Avaluació Unitat I: Primera activitat: Elaboració de Síntesi individual escrita sobre els punts que marquen la diferència
entre una relació dins i fora d’un context terapèutic. Segona activitat: Anàlisi d’una sessió clínica. L’alumne ha de
reflexionar sobre alguns dels aspectes de bioètica de la comunicació terapèutica que es presten a debat i reflexió i que
es fan evidents en el cas aportat per la docent. Tercera activitat: Exposició oral per grups petits sobre 3 punts escollits
de les lectures aportades per la docent. I quarta Activitat: Planteja les bases de la creació de l'aliança terapèutica en
un context d’intervencions familiars a partir de l’estudi i lectura de l’article de Escudero Carranza, V. (2009). La
creación de la alianza terapéutica en la Terapia Familiar. Apuntes de Psicología, 27, 247-259.
Avaluació Unitat II. Primera activitat: Disseny d’intervencions on es mostrin les habilitats comunicatives apreses.
L’alumne ha d’inventar un fragment de sessió terapèutica emprant les tècniques i habilitats de comunicació
estudiades; Segona activitat: Exercicis escrits sobre adquisició de competències i resultats d’aprenentatge. En format
oral i petit grup pels estudiants presencials i escrit individual pels de la modalitat virtual. Sobre transcripcions reals de
sessions de diagnosi i tractament, l’alumne ha d’identificar les tècniques estudiades. Activitat 3) Anàlisi i estudi de cas.
Sobre una sessió transcrita del vídeo “In treatment”, d’intervenció psicològica en un cas de parella, cal identificar les
tècniques emprades i reflexionar sobre les mateixes.
Avaluació Unitat III. 1. Síntesi i Reflexió Crítica sobre les lectures realitzades. 2. Disseny d’intervenció. L’alumne ha de
planificar un protocol d’atenció i un enquadrament apropiat en el cas d’una intervenció amb pares o teràpia familiar.
3. Estudi i anàlisi d’una sessió transcrita de teràpia familiar i d’una de parella, i 4. Treball sobre adquisició de
competències i resultats d’aprenentatge en un cas no simulat.
Avaluació Unitat IV. Per parelles cal presentar: 1. Us de las tècniques de vídeo per autoregistre de tècniques de
avaluació i processos d’intervenció on es representin determinades tècniques comunicatives estudiades i assajades
durant el curs; 2. Transcripció i anàlisi de les tècniques emprades en la simulació. 3. Reflexió sobre la pròpia pràctica; i
4.Síntesi personal d’alguns punts del codi ètic llegit i comentat a classe. La rúbrica per a l’avaluació d’aquesta activitat
es pot veure a l’evidència 3.6.3_MIPGS_EHBAS_1.
La ponderació de les quatre unitats en matèria d’avaluació continuada és: un 20% cada una menys la quarta unitat
considerada d’integració de coneixement i que implica el nivell final d’assoliment de competències i resultats
d’aprenentatge que és del 40%.
Les mostres dels treballs d’avaluació dels estudiants en l’assignatura EHBAS es poden trobar a les evidències
3.6.7_MIPGS_EHBAS.
L’assignatura 3, Pràctiques externes (PE, 30 crèdits ECTS). El sistema d’avaluació comprèn: 1. La presentació del
document Memòria de pràctiques tutoritzada i avaluada pel tutor acadèmic de l’alumne a través de tres tutories
individuals programades, equival a un 40 % de la qualificació. 2. Valoració del tutor del centre de pràctiques externes
en relació amb l’assistència i l’exercici supervisat de les tasques i funcions convingudes, equival a un 60 % de la
qualificació. L’organització de les tutories, així com les rúbriques per a l’avaluació dels tutors docents i dels tutors de
centre, es troben especificats en la la Guia de Pràctiques (evidència 3.6.2_MIPGS_PE_1).
La Memòria és un document que sistematitza l’experiència d’aprenentatge que ha suposat l’exercici de les
competències professionals en el centre de pràctiques assignat. La Guia per elaborar aquest document serveix tant
per a les Pràctiques externes 1 com per a les Pràctiques externes 2. La Memòria ajuda els tutors acadèmics a avaluar
l’assoliment dels objectius d’aprenentatge associats a les competències. Està organitzada en tres parts i una redacció
final definitiva. Cada una d’aquestes parts més el lliurament final tindrà una nota orientativa. El tutor acadèmic
supervisa i tutoritza la memòria al llarg de l’assignatura a través de 3 tutories individuals. La memòria es concep com
un exercici d’avaluació continuada, de manera que, a cada tutoria, l’alumne pot completar o modificar les parts
entregades en tutories anteriors, d’acord amb les orientacions facilitades pel tutor acadèmic. La nota definitiva és la
que correspondrà al lliurament final de la memòria. Per atorgar una Matrícula d’Honor a l’assignatura de Pràctiques
Externes I i II existeix un document que en sistematiza el procediment (evidència 3.6.3_MIPGS_PE_ProcedimentMH).
A partir d’un primer document orientatiu d’adaptació i coneixement del centre de pràctiques el tutor acadèmic i
l’estudiant planifiquen la Memòria seguint els punts que la Guia estableix i que, de manera resumida, són: 1) Primera
part de la memòria i primera tutoria: Marc teòric i pràctic. Protocols d’avaluació i intervenció. Estudi d’instruments de
diagnosi. Tècniques i programes d’intervenció / prevenció o promoció de la salut; 2) Segona part de la memòria i
segona tutoria: Aplicació de la teoria a la pràctica. Aprofundiment en l’abordatge dels casos o programes observats i
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3)Tercera part de la memòria i tercera tutoria: Observació i reflexió sobre la pròpia pràctica. El final de la redacció i
elaboració de la memòria es concreta en: A. Última revisió de les tres parts de la memòria, seguint les tutories i
supervisions realitzades pel tutor acadèmic. B. Nova anàlisi del progrés de les competències. Reflexió sobre els passos
futurs a seguir que permetin completar la formació de les competències que s’estan assolint, C. Reflexió constructiva
sobre les pràctiques realitzades, el guiatge de les tutories acadèmiques i l’experiència de redacció de la memòria i 4.
Bibliografia utilitzada. A la taula 6 (evidència 3.6.6_MIPGS) es pot consultar la relació de centres de pràctiques externes
del curs 2016-2017.
Les mostres dels treballs d’avaluació dels estudiants en l’assignatura PE es poden trobar a les evidències
3.6.7_MIPGS_PE.
L’assignatura 4, el Treball Fi de Màster (TFM)(12 ECTS), es desenvolupa després d'haver assolit la resta d'assignatures
del Màster en Psicologia General Sanitària. El TFM es concep bé com un treball de recerca, bé com un treball
d’innovació professional. S’han elaborat dues Guies del TFM (evidències 3.6.2_MIPGS_TFM_1 i 3.6.2_MIPGS_TFM_2) que
corresponen a cada una d’aquestes modalitats. Ambdues inclouen les orientacions per la realització del treball i la
informació sobre el sistema d’avaluació i qualificació. El seguiment, l¡avaluació i la qualificació de del TFM segueix
unes pautes de treball sistematitzades: protocols de seguiment i rúbriques d’avaluació (evidències
3.6.3_MIPGS_TFM_Act_Seguiment1,
3.6.3_MIPGS_TFM_Act_Seguiment2,
3.6.3_MIPGS_TFM_Presentació_Defensa,
3.6.3_MIPGS_TFM_Rúbrica_Seguiment1,
3.6.3_MIPGS_TFM_Rúbrica_Lliurament_Memòria).

3.6.3_MIPGS_TFM_Lliurament_Memòria,
3.6.3_MIPGS_TFM_Rúbrica_Seguiment2,

A l’evidència 3.6.5_MIPGS es presenta el llistat dels TFM que es van presentar el curs 2016-2017, amb la tipologia, la
qualificació i el professorat que el va tutoritzar.
Les mostres dels treballs d’avaluació dels estudiants en l’assigantura TFM es poden trobar a les evidències
3.6.7_MIPGS_TFM.

Pel que fa a la satisfacció dels estudiants presencials en relació amb les assignatures,i tal i com s’ha explicat a altres
parts d'aquest informe, la coordinadora va decidir fer una reunió presencial per tal de valorar les assignatures en
detall. Els resultats d’aquesta valoració es poden trobar a l’evidència presentada a l’estàndard 5. Referent a les
assignatures seleccionades la valoració dels estudiants presencials (4 alumnes sobre 5 matriculats) ha estat la següent:
1. Assignatura 1 Fonaments Científics i Professionals de la Psicologia General Sanitària. Modalitat Presencial. Com a
punt positiu els estudiants destaquen que els continguts de l’assignatura són correctes i útils. A nivell de mètodes
docents aporten un element de millora al considerar que aquesta assignatura és molt teòrica i es podria intentar
aplicar els fonaments científics a casos pràctics i reals. També reconeixen que aquesta assignatura els ha reportat una
mica de frustració perquè se centra molt a estudiar tots els protocols de la psicologia sanitària que s’aplica a la
pública, protocols que també estudien els PIR, quan, per decret ministerial, els psicòlegs generals sanitaris estan
exclosos de poder realitzar funcions en centres i hospitals públics.
2. Assignatura 2. Entrenament en habilitats bàsiques del PGS. Modalitat presencial. Aquesta assignatura és juntament
amb l’assignatura de Models i Tècniques Avançades en Avaluació i Diagnòstic, la més valorada amb qualificació
d’excel·lent per part de tots els estudiants, de manera unànime. Els estudiants destaquen el mètode docent que inclou
el manual anglès que s’utilitza, totalment pràctic. I com aquesta assignatura fa de les classes "un espai útil, pràctic i
dinàmic” en paraules dels estudiants. Els estudiants destaquen que han après molt en aquesta assignatura. Que la
càrrega de treball estava ben proporcionada i que el sistema d’avaluació era molt adequat. En tots els aspectes
aquesta assignatura ha estat considerada com una de les millors. L’atenció tutorial també ha estat ben valorada. Cal
dir que l’atenció tutorial tenint classes de 5 o 6 persones és fàcil de realitzar i ha constituït un privilegi docent.
3. Pràctiques externes. Molt ben valorades. L’acció tutorial, ha estat qualificat també d’excel·lent. Els alumnes
consideren que les pràctiques externes estan ben organitzades i només troben com a punt a millorar que hi hauria
d’haver més hores encara en els centres de pràctiques, és a dir que s’ha d’interpretar la ràtio hores per ECTS en la
seva expressió màxima.
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Quant a la satisfacció dels alumnes de la modalitat virtual, es pot observar la taula 16a que la ràtio d’estudiants que
contesten a les enquestes és baix per la qual cosa s’ha de pensar a seguir fent accions que motivin als alumnes a
contestar-la [ISC/17/05 - Pla Millora]. Pensem que la satisfacció dels estudiants respecte a l’assignatura de Fonaments
científics i professionals ha estat una mica baix en relació al sistema d’avaluació i a la satisfacció global. D’acord amb
alguns comentaris que acompanyen a les enquestes i la reunió mantinguda per la coordinadora amb els docents
podem dir que aquest fet es deu principalment a dos motius: el primer, amb el qual que es coincideix amb els
estudiants presencials, és que és una assignatura molt teòrica quan els estudiants estan molt motivats per entrenar
tècniques de tractament. D’altra banda els continguts i competències d’aquesta assignatura són els que corresponen
al BOE i cal que els estudiants els cursin. Però el fet que ha pesat més ha estat la introducció de activitats grupals a les
metodologies virtuals. Els estudiants virtuals han optat per aquest tipus d’estudi a distància perquè són estudiants que
treballen, alguns ja són professionals amb responsabilitats diàries i estàn avesats a fer els seus estudis al seu ritme
personal. El fet d’haver-se de trobar en grup (encara que sigui a través de les aules virtuals que la UOC posa a
disposició) els ha representat un plus de feina que no esperàvem. Pensem que la intenció docent del professorat és
bona però que s’haurà de veure si aquesta metodologia és la més adient (potser limitant les activitats grupals).
En relació amb l’assignatura d’Entrenament en habilitats bàsiques estem satisfets que els alumnes virtuals hagin
valorat bé, en general, l’assignatura. En totes les preguntes de valoració, les puntuacions s’apropen a la nota de 4 i en
l’apartat d’Acció docent supera aquesta puntuació. Això és rellevant perquè aquesta assignatura és tota ella molt
pràctica i no era fàcil dissenyar una docència que, a nivell virtual, els alumnes la seguissin veient sota aquest focus. De
fet la nota dels estudiants virtuals sobre aquesta assignatura no és tan alta com la que li han donat els estudiants
presencials que han pogut fer simulacions i rols playing a l’aula sota la supervisió de la docent. Traslladar tot aquest
dinamisme en unes activitats escrites no és fàcil però pensem que s’ha aconseguit de manera notable i voldríem
també posar en relleu l’esforç docent de tots els professors d’aquest Màster que són, en la seva majoria, titulats que
fan la docència al sistema universitari presencial i han hagut de formar-se i adaptar-se a un entorn virtual. Pensem
que, aniran cada cop agafant més domini dels recursos docents virtuals i la manera d’adaptar-se als estudiants i
aquesta forma de docència.
En relació amb les pràctiques externes no comptem amb les respostes dels alumnes virtuals. Des de la UOC, al ser una
assignatura presencial es va pensar que es faria des de la UdG i no hem recollit aquesta evidència. Unificar protocols
de les enquestes de satisfacció als estudiants és un dels punts de millora que, més endavant, recollim en aquest
informe [ISC/17/08 - Pla Millora].
I, finalment, pel que fa al TFM el percentatge de respostes puja. Aquí han contestat tant estudiants presencials com
virtuals perquè el TFM es realitza per tots dos grups a la UOC i les enquestes sobre aquesta assignatura s’han fet des
d’allí. La satisfacció dels estudiants és força bona. No hi ha cap indicador que baixi de la mitjana, més aviat tots estan
per sobre. Consultant els comentaris, veiem que alguns estudiants han posat que és un treball que, si es fa de manera
rigorosa, porta temps i un semestre (d’octubre a gener) se’ls fa curt. També destaquen la dificultat d’accés a les
mostres de subjectes per poder realitzar les investigacions. S’intenta que el TFM es pugui realitzar dins dels centres de
pràctiques però això no sempre és possible. Tot i així els estudiants aprenen a fer bons dissenys de recerca que els
orienta ja cap a una possible tesi doctoral i tots ells acaben podent fer ni que sigui un estudi pilot amb les dades que
poden obtenir. Estem satisfets de la Guia del TFM, pensem que ajuda de manera notable als alumnes i també de la
guia i supervisió que fa el professor amb els estudiants que han optat per la seva línia de recerca. (evidències
3.6.3_MIPGS_TFM_Resultats_Valoració_TFM_2016-17,
3.4.8_MIPGS_Informe_Valoració_FONAM) [ISC/17/08 - Pla Millora].

3.4.8_MIPGS_Informe_Valoració_EHBAS,
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Taula 16a MIPGS. Satisfacció estudiants curs 2016-2017

Assignatura

Fonaments científics
i professionals
Entrenament
en
habilitats bàsiques
Pràctiques externes
1i2
Treball Final de
Màster

Total
Matrícula
56

Percent.
respostes
37,50

Pla
aprenent.
3,16

Recursos
Sistema
enseny.apren avaluació
3,23
2,95

55

29,09

3,97

3,99

58,82

3,45

3,4

Acció
docent

Satisfacció
global
2,95

3,84

4,02

3,70

3,42

3,72

3,16

60 i 34
34

En relació amb les altres assignatures es presenten les enquestes de satisfacció dels estudiants virtuals14 . Sobresurten
les assignatures de Models i Tècniques d’Avaluació i Diagnòstic, Intervenció Neuropsicològica, Intervenció en Salut
Mental en Adults i Persones Grans i Intervenció en Diversitat Funcional, totes amb notes molt altes tant amb
l’actuació docent, com en els recursos d’aprenentatge i avaluació. Es pot comentar que les assignatures que tenen a
veure amb Intervenció i Diagnòstic, sobretot aquelles que els alumnes identifiquen més com a psicosanitàries, com és
el cas de la Intervenció neuropsicològica o la Diversitat Funcional són les que valoren més. Les altres assignatures
també han tingut força acceptació si bé han baixat de valoració en alguns aspectes com el sistema d’avaluació com és
el cas de Promoció, Prevenció i Intervenció I o el tema dels recursos en l’assignatura de Recerca i Qualitat de Vida. És
evident que les enquestes serveixen precisament per això, per detectar allò que va bé i allò que pot millorar i, per
aquest motiu, constitueixen un recurs de valor per la coordinació del Màster que pot treballar amb els docents i
orientar-los. Per acabar aquest apartat voldríem posar en relleu que si bé és un Màster que porta pocs anys de
recorregut la valoració global va ser el curs 2016-17 força bona (taula 16b). Tot i així ens posem com a proposta de
millora revisar els sistemes d’avaluació per veure si la càrrega de la pràctica totalitat de les assignatures concentrades
el primer curs és excessiva i pot millorar en algunes assignatures. [IAI/18/12 - Pla Millora]
Taula 16b MIPGS. Mitjanes de satisfacció global màster final curs 2016-2017
Curs 2016-2017. Primer semestre
Participació: 5,9%

Curs 2016-2017. Segon semestre
Participació
25%

Pla aprenentatge

3,68

3,68

Actuació Docent

No hi ha respostes

3,68

Recursos d’aprenentatge

3,68

3,43

Sistema d’Avaluació

3,54

3,32

Indicador

Aquesta informació és extreta der les enquestes de satisfacció global 2016-2017 de la Mod. Virtual (evidències 3.4.8_MIPGS_
ValoracióGlobal_1S_Mvirtual, 3.4.8_MIPGS_ ValoracióGlobal_2S_Mvirtual)

14

Vegeu evidències: 3.4.8_MIPGS_Informe_Valoració_EHBAS, 3.4.8_MIPGS_Informe_Valoració_FONAM, 3.4.8_MIPGS_Informe_Valoració_AVAL,

3.4.8_MIPGS_Informe_Valoració_SiQdV, 3.4.8_MIPGS_Informe_Valoració_DIVFUN, 3.4.8_MIPGS_Informe_Valoració_SMGGRAN,
3.4.8_MIPGS_Informe_Valoració_PROMO, 3.4.8_MIPGS_Informe_Valoració_PROMO2, 3.4.8_MIPGS_Informe_Valoració_INTNEURO

120/124

Autoinforme per a l’acreditació
FACULTAT D’EDUCACIÓ I PSICOLOGIA

S’adjunta evidencia 3.6.9_MIPGS_Grau-Satisfacció_Professorat, sobre el grau de satisfacció del professorat
del MIPGS seguint el model orientatiu de l’AQU juntament amb gràfics de percentatges de les respostes
6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació
Taula 17 MIPGS. Indicadors acadèmics 2016-2017

Indicador

Curs 2015-2016 Curs 2016-2017

Taxa de rendiment

96

96,86

Taxa d’eficiència

99

99

Taxa de graduació

78

78,60

Taxa d’abandonament ----

6,78

El rendiment dels estudiants del MIPGS és molt alt com es pot veure a la taula 17 i tendeix a mantenir-se estable al
llarg dels cursos. Els crèdits dels quals es matriculen els estudiants se superen en gran majoria. Això és degut al
sistema que estableix molt bé les tasques i exercicis a realitzar, el moment en que s’han de depositar, les guies i
lectures per fer-les i el suport de tutories permanent. També al fet que els alumnes del MIPGS arriben amb una
consciència del que suposa realitzar aquest Màster professionalitzador, que necessiten per poder treballar com a
psicòlegs generals sanitaris i això implica un lliurament intens durant els 3 semestres que dura el Màster. La taxa
d’eficiència mostra que un altíssim percentatge d’estudiants que matriculen la pràctica totalitat dels crèdits de la
titulació. Gairebé un 80% d’estudiants es graduen en el temps establert. Ara bé, aquest 22% d’estudiants que no ho
fan així corresponen als que ja han planificat el Màster amb més temps (més de 3 semestres); és a dir, no arriben a la
graduació perquè suspenguin o repeteixin assignatures sinó perquè, d’entrada, ja han decidit cursar els estudis a un
ritme més lent. Finalment, la taxa d’abandonament del Màster es molt baixa i els pocs casos existents han tingut a
veure amb successos vitals que, malauradament, eren de difícil compatibilitat amb la inversió de temps que
requereixen aquests estudis.
La Taula 4 (evidència 3.6.4_MIPGS) mostra les qualificacions de totes les assignatures del màster. En la taula 18 es
mostra que no hi ha suspesos. Aquesta és la primera dada que podria sorprendre però té fàcil explicació si tenim en
compte l’alta motivació per cursar aquest Màster donada la necessitat per poder tenir una sortida laboral o continuar
treballant en el camp psicosànitari i clínic. Aquest fet combinat amb les supervisions continuades fan que el
percentatge de suspesos sigui pràcticament nul i que les notes es concentrin en les columnes de notable i excel·lent.
Potser caldria comentar que al curs 2016-2017 l’assignatura Entrenament en Habilitats bàsiques del psicòleg general
sanitari sembla haver unificat les notes dels estudiants en la modalitat presencial de manera que tots tenen excel·lent.
Això és pot justificar perquè eren 6 estudiants i es va poder treballar de manera molt pràctica al llarg de l’assignatura.
A més els estudiants es van implicar fins al punt de treballar juntament amb la professora un nou material docent per
l’assignatura aportant ells mateixos simulacions gravades en el circuit audiovisual del laboratori, material que s’està
acabant d’elaborar. Les pràctiques externes I i II tenen un percentatge d’excel·lents més que de notables mentre que,
en el TFM, la nota predominant és el notable, amb un tant per cent menor d’excel·lents. Una dada que val la pena
comentar a les reunions docents i veure què falta per augmentar la ràtio d’excel·lents i matrícules d’honor en aquesta
assignatura. En conclusió, els resultats mostren que malgrat hem comentat que alguns alumnes sentien que l’esforç
per seguir aquest Màster en tres semestres era notable, les notes dels estudiants reflecteixen que els alumnes no
suspenen. En canvi, treuen notes altes
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Taula 18 MIPGS. Resultats curs 2016-2017 (en percentatges)
ASSIGNATURA (crèdits) Matrícula
Excel·lent
Notable
d’honor
P-Fonaments científics i
professionals de la
Psicologia Sanitària
V-Fonaments científics i
professionals de la
Psicologia Sanitària
P-Entrenament en
habilitats bàsiques del
psicòleg general sanitari
V-Entrenament en
habilitats bàsiques del
psicòleg general sanitari
Pràctiques externes 1
Pràctiques externes 2
Treball fi de Màster

Aprovat

Suspès

No
presentat

Anul·lació
de
matrícula

0,00

20,00

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26,17

72,90

0,93

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,67

36,70

55,05

0,00

0,00

4,59

0,00

3,33
0,00
0,00

61,67
54,43
27,78

26,67
45,57
68,06

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

6,67
0,00
0,00

1,67
0,00
4,17

6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la titulació
El MIPGS no disposa de dades sistematitzades d'inserció laboral. Durant el curs 2017-2018, i un cop valorada
l’aplicació del qüestionari d'inserció laboral elaborat a la FEP a tres dels seus graus (Educació Social, Treball Social i
Pedagogia), es vol estendre la seva aplicació a la resta de graus i als màsters MADEI, MIPGS i MFPSEC. En el cas del
MIGPS 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 [IAI/18/10 - Pla Millora]. Tal i com hem comentat en un altre punt de l’informe els
coordinadors del MIPGS així com dos professors del Màster són membres de la Comissió de Psicologia en l’àmbit
sanitari que pretén ser un àmbit de reflexió i de recollida de dades també en aquest punt.
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4. PLA DE MILLORA
El Pla de Millora de la FEP (PMFEP) es pot veure en format excel en un document adjunt. El PMFEP inclou objectius de
millora relacionats amb el centre en general, i amb tots i cadascun dels 6 graus i 5 màsters de la FEP.
Els objectius de millora introduïts de nou fruit de la valoració realitzada en aquest autoinforme d’acreditació de gener
de 2018 porten el codi IAI/18/XX. També hi apareix el seguiment dels objectius de millora de cursos anteriors que
impliquen als 4 màsters objecte d’acreditació.
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Documents de referència
Documents i guies de consulta per a l’elaboració de l’autoinforme per a l’acreditació:
•
•
•
•
•
•
•
•

Guia per a l’acreditació de les titulacions de grau i màster. AQU Catalunya (octubre 2016)
Directrius per a l’acreditació de les titulacions oficials de grau i màster. AQU Catalunya (novembre 2013)
Directrius per a l’elaboració de l’autoinforme per a l’acreditació. AQU Catalunya
Guia per a l’elaboració i verificació de les propostes de titulacions universitàries de grau i màster (octubre
2016).
Marc per a la Verificació, el Seguiment, la Modificació, per l’acreditació de titulacions oficials. AQU
Catalunya, juliol 2010.
Processos per a la comunicació i/o l’avaluació de les modificacions introduïdes en els títols universitaris
de grau i màster (novembre 2013)
Evidències i indicadors recomanats per a l’acreditació de graus i màsters. AQU Catalunya (març 2016)
Processos per a la comunicació i/o l’avaluació de les modificacions introduïdes en els títols universitaris
de grau i màster. AQU Catalunya (abril 2014)
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