
Dades de la titulació:
 

 

 

 

Introducció
 

L'article 27 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol i

posteriorment pel Reial Decret 99/2011, de 28 de gener de 2011, pel qual s'estableix l'ordenació dels

ensenyaments universitaris oficials, disposa que amb la implantació dels ensenyaments corresponents als títols

oficials, els òrgans d'avaluació que la Llei de les comunitats autònomes determinin, duran a terme el seguiment

del compliment del projecte contingut al pla d'estudis verificat pel Consejo de Universidades.

 

L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) com a organisme competent

per dur a terme el seguiment de los títols oficials que s'imparteixen al sistema universitari català, ha establert

els criteris i directrius necessaris per a la valoració del seguiment que les universitats realitzen sobre els títols.

 

La Comissió d'Avaluació de la Qualitat de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya,

d'acord amb l'article 140.2.a) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya, és l'òrgan

competent per a l'aprovació del procediment d'avaluació del seguiment dels ensenyaments conduents a

l'obtenció dels títols oficials que imparteixen les universitats i els centres docents d'ensenyament superior.

 

Resultat
 

La Comissió Específica d'Avaluació de la branca corresponent ha emès aquest informe com a resultat de

l'avaluació del seguiment de la titulació oficial a dalt esmentada. Aquesta avaluació s'ha dut a terme prenent

com a base l'informe de seguiment de la titulació i la informació pública disponible en el moment de l'avaluació.

 

 

1. Informació pública sobre el desenvolupament operatiu de l’ensenyament.

 

La informació pública sobre el desenvolupament operatiu de l’ensenyament es considera adequada. La

institució publica a la seva pàgina web informació completa del grau seguint els requisits establerts a la

Guia per al Seguiment de Titulacions Oficials de Grau i Màster (en endavant Guia d’avaluació).

Es valora favorablement la informació relacionada amb els objectius de la titulació, els requisits d’accés, la
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matrícula i admissió, pla d’acció tutorial, beques i ajuts, mobilitat, allotjament i  serveis a l’alumnat.

La informació referida al pla d’estudis es considera adequada. Concretament, valora satisfactòriament la

publicació de les guies docents d’assignatura, amb informació molt completa, actualitzada i d’accés públic

per al conjunt de grups d’interès. Es destaca la informació aportada en relació amb la oferta d’optativitat.

Com a punt feble es detecta la manca  de desplegament de la guia docent sobre el Treball de fi de grau, si

bé la institució ha fet pública la seva normativa.

En relació a la informació pública sobre el professorat, la institució aporta informació completa i adequada

sobre el perfil acadèmic, un breu currículum i la informació de contacte i de les assignatures que imparteix.

S’anima a la titulació a completar el perfil de tot el professorat, atès que en alguns casos manca part de la

informació.

El desplegament dels continguts de la informació pública és en termes globals coherent amb l’any

d’implantació de la titulació. No obstant, considerant que el grau es troba desplegat en la seva totalitat, es

considera un punt feble important la manca d’informació relacionada amb el TFG que ha de contenir la

guia docent de l’assignatura.

L’organització de la informació garanteix que tots els grups d’interès tinguin un correcte accés als

aspectes rellevants del desenvolupament operatiu de la titulació, ja que la informació es presentada de

manera prou clara, llegible i agregada. No obstant, es recomana millorar l’accessibilitat de l’apartat “altres

enllaços d’interès”, mostrant el conjunt d’enllaços que hi formen part en una primera visualització.

La informació es troba publicada en català, castellà i anglès. Es reconeix l’esforç de la institució per

publicar els continguts en les tres versions idiomàtiques.

 

 

2. Informació pública sobre els indicadors de l’ensenyament.

 

La universitat ha desenvolupat una aplicació específica, accessible des de la pàgina d’innovació docent i

qualitat del rectorat, per donar suport al procés de seguiment de títols oficials. Mitjançant aquesta eina la

institució publica una bateria de dades i indicadors definits per al seguiment de la titulació. La titulació ha

habilitat un enllaç d’accés directe des de la seva pàgina web.

En el moment de l’elaboració de l’IST, el Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació havia

completat un cicle complet. Per aquest motiu, es considera que existeixen mancances en la disponibilitat

d’indicadors per realitzar una valoració de la titulació en profunditat. Per exemple, es troben a faltar

indicadors rellevants relacionats amb els resultats acadèmics, el professorat, o la satisfacció. D’altra

banda, caldria també disposar d’altres indicadors relacionats amb les activitats d’orientació o espais. Es

recomana a la titulació avançar en la disponibilitat dels indicadors citats, especialment amb l’objectiu

d’encarar amb garanties el seu procés d’acreditació.

Així mateix, i amb l’objectiu de mantenir la coherència entre la publicació d’indicadors i el desplegament de

la titulació, la comissió anima a la institució a introduir de manera progressiva la resta d’indicadors que

formen part del Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials

(MVSMA) i que seran requerits en els propers anys segons s’especifica en la Guia d’avaluació.

 

D’acord amb el que s’ha indicat prèviament als punts 1 i 2 d’aquest informe, i si es mantenen les

condicions actuals, l’assoliment de la dimensió d’acreditació corresponent a la pertinència de la informació

pública està condicionada a la millora de les mancances observades.
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3. Anàlisi valorativa de l’ensenyament i accions de millora.

 

La comissió d’avaluació destaca favorablement el model utilitzat per realitzar l’anàlisi valorativa, amb una

estructura clara i que recull el conjunt de requeriments de la Guia d’avaluació. Cal destacar que el model

de seguiment contempla l’anàlisi temporal de l’evolució dels indicadors, fet que permet reflexionar sobre el

nivell d’assoliment dels objectius fixats i l’eficàcia de les accions realitzades.

En termes globals, de l’anàlisi valorativa se’n desprèn que la titulació realitza accions per a la millora de la

titulació i realitza una reflexió sobre aspectes rellevants com ara l’ accés, la satisfacció, taxa de rendiment i

abandonament, entre d’altres. No obstant, la comissió d’avaluació considera que les dades mostren

aspectes crítics que requereixen un seguiment més acurat, atès que poden posar en perill la continuïtat de

la titulació. Per exemple, les dades d’accés i matrícula reflecteixen una tendència clarament a la baixa (18

estudiants al curs 2009/10, 16 estudiants al curs 2011/12 i 12 estudiants al curs 2011/12). Així mateix, la

taxa de rendiment a primer curs es situa en un 33%, mentre que en el curs anterior prenia un valor de

76%. La titulació vincula els resultats a una situació conjuntural del curs analitzat, tot i això, es considera

que hauria de prendre mesures de prevenció o seguiment de cares a pròxims cursos. El mateix succeeix

amb la taxa d’abandonament a primer curs, que si bé se situa en un 11%, caldria estudiar-ne els motius i

encetar accions per a la millora.

Com a bona pràctica es destaquen els informes de revisió d’assignatura, que tenen en compte la valoració

per part del professorat i l’alumnat, els resultats d’aprenentatge assolits i les accions de millora. La

comissió d’avaluació considera que són una eina excel•lent per detectar punts febles de les assignatures i

concretar accions per a la millora, fet que revertirà en la qualitat del programa formatiu en la seva

globalitat.

L’IST presenta un apartat on es proposen accions de millora que en general són coherents i pertinents

amb l’anàlisi realitzada. Ara bé, com s’ha assenyalat prèviament, les dades mostren que la titulació te

aspectes crítics i àrees potencials de millora com ara la baixa taxa de rendiment i abandonament a primer

curs o el reduït nombre d’estudiants matriculats, que tot i que la titulació n’és conscient, no es tenen en

compte en aquest apartat. Si bé les accions plantejades poden revertir positivament en la millora dels

aspectes crítics, poden no ser suficients.

Com a bona pràctica d’aquest apartat es destaca l’estructura en què es presenta la informació, ja que

aporta informació sobre l’objectiu i el punt feble que motiva l’acció, una breu descripció de l’acció, la

persona responsable i els terminis previstos per l’acció.

L’IST conté un apartat específic per al seguiment de les accions de millora iniciades en anys anteriors on,

addicionalment a aspectes d’identificació de les accions, s’incorpora informació sobre el resultats assolits i

evidències d’aquests resultats.

La institució dedica un punt de l’anàlisi a realitzar una reflexió sobre el grau d’assoliment de les

especificacions de la memòria verificada, en el que s’analitza el grau d’acompliment dels diferents

objectius del programa formatiu. L’anàlisi és ampli. No obstant, es recomana una valoració més en

profunditat d’aspectes rellevants com l’adquisició del perfil de formació, atès que si bé específicament el

GC-1 és un objectiu vinculat a l’adquisició de competències del grau, no aporta informació detallada. En

aquest sentit, es recomana evidències de la seva consecució més particularitzades.

La institució informa també de diverses vies que li permeten adquirir informació sobre l’assoliment del

perfil de formació (relació amb les empreses del sector, convenis amb universitats americanes,...). No

INFORME D'AVALUACIÓ DEL SEGUIMENT DE TITULACIÓ

3



obstant, per encarar amb garanties el procés d’acreditació de la titulació, es recomana recollir evidències

formals i indicadors que sustentin les reflexions.

 

 

4. Idoneïtat del sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) per al seguiment de l’ensenyament.

 

La institució identifica els agents implicats en el procés d’elaboració de l’IST. La responsabilitat sobre

l’elaboració i posterior execució correspon al responsable del programa formatiu, figura amb un càrrec

adequat per desenvolupar la tasca. L’IST és aprovat per la junta acadèmica.

L’IST aporta informació sobre el grau de desplegament del SGIQ al centre, seguint les prioritats fixades

als objectius de qualitat planificats per la institució per al període 2011/12 i 2012/13. En línies generals, la

titulació fa una valoració positiva sobre l’adequació dels processos implantats i considera que, juntament

amb el desplegament planificat a curt termini, el sistema dóna ja cobertura a les activitats que permeten

fer el seguiment de la qualitat del programa formatiu. En particular el responsable de l’IST destaca com a

positiu, i la comissió d’avaluació ho sustenta, el desplegament de dos mecanismes que aporten informació

rellevant per al seguiment del títol: un nou canal que permetrà als alumnes la comunicació directa de les

al•legacions, reclamacions i suggeriments i la revisió d’assignatures.

Es valora positivament l’apartat de la pàgina web dedicat a la Qualitat, en el que es fa pública informació

relacionada amb el SGIQ. Per últim, s’encoratja a la institució a continuar amb el desplegament complet

del sistema.
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