
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 Universitat Ramon Llull publica informació sobre el desenvolupament de l’ensenyament a través del web

específic de la titulació i del web dissenyat especialment per al seguiment de la implantació dels títols oficials.

Per facilitar l'accés de tots els grups d'interès al conjunt d'aquesta informació, es recomana traslladar a la

pàgina web de la titulació aquells continguts que només estan disponibles a través del web de seguiment de la

titulació.
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La Comissió considera que la informació pública disponible sobre el desenvolupament operatiu de

l'ensenyament és en termes generals, completa, visible i està agregada i actualitzada.

 

No obstant això, a continuació es recullen alguns aspectes detectats per la comissió com a oportunitats de

millora:

 

Pel que fa a la informació sobre l’accés es recomana dotar de major visibilitat a la informació sobre la

normativa de trasllats. Així mateix, s’aconsella completar la informació sobre la planificació operativa de la

titulació publicant informació sobre el Pla d’acció tutorial.

 

En termes globals, la informació sobre el professorat es considera adequada en aquells casos que s’informa

sobre el perfil acadèmic del professorat vinculat a la titulació. La titulació hauria de fer extensiva aquesta

pràctica al conjunt del professorat de la titulació.

 

Pel que fa a la informació disponible sobre els programes de mobilitat, tot i que la informació es troba al web de

la Salle, aquesta és de caràcter molt general, mancant informació sobre el procediment de sol•licitud i

tramitació, dates, aspectes acadèmics, així com detallar les universitats amb les que existeixen convenis de

col·laboració, atès que actualment la informació es vincula amb el bloc d’enginyeries, sense diferenciar entre

aquestes.

Finalment a la pàgina de l’escola es publica informació sobre Treball de fi de grau (TFG), recollint aspectes tals

com els objectius, la normativa, el seguiment, etc. Com a proposta de millora es recomana que a mesura que

es vagi desplegant la titulació, s’actualitzi la guia docent de l’assignatura del TFG, adaptant la informació

actualment disponible a les especificitats de la titulació.

 

 

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

 

La Comissió valora favorablement la informació que la Universitat Ramón Llull publica en el seu web

relacionada amb els indicadors de l’ensenyament requerits en aquesta etapa del seguiment. En les dimensions

d’accés, característiques de l’alumnat, matricula, mètodes docents i rendiment acadèmic s’aporta informació

completa. Pel que fa a la resta d’indicadors la informació publicada es considera parcial. S’encoratja a la

institució a seguir treballant per incorporar al seguiment aquells indicadors encara no desplegats.

 

La  informació sobre els indicadors està actualitzada i es presenta de manera clara, llegible i agregada.

Aquesta informació és visible per a tots els grups d’interès però caldria millorar la seva accessibilitat, ja que

actualment es troba únicament disponible al web del Vicerectorat de Qualitat de la Universitat. En aquest sentit

es recomana posar un enllaç que permeti accedir a la informació des de la pròpia titulació, unificant d’aquesta

manera el conjunt d’informació relativa a l’ensenyament, o bé per mitjà de qualsevol altre mecanisme que

permeti un accés més intuïtiu i directe.

 

Pel que fa als indicadors presentats es recomana que es revisi el període al qual corresponen; les dades que

en el informe de seguiment s’assignen al curs 2009 -2010 es troben en l’apartat corresponent al curs 2010-

2011 en la web del Vicerectorat de Qualitat.
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3. Anàlisi valorativa de l’ensenyament i accions de millora.

 

La titulació presenta una anàlisi valorativa dividida en dos apartats; l’anàlisi de dades i indicadors i l’anàlisi de

l’assoliment de les especificacions establertes en la memòria verificada.

 

Pel que fa a l’anàlisi de dades i indicadors, la titulació fa referència als indicadors relatius al percentatge de

docència impartida per professorat doctor i doctor acreditat, que presenten valors per sota dels requerits

segons la legislació vigent (46% i 28,98% respectivament). La titulació indica que es preveuen augmentar

aquests indicadors quan el grau s’hagi implantat en la totalitat. No obstant, aquesta reflexió no s’acompanya de

cap acció de millora prevista per la titulació per augmentar aquests percentatges ni de les accions de

seguiment que valorin i assegurin l’assoliment dels valors previstos. Atesa la importància d’aquests indicadors

per la qualitat de la docència es recomana fer-ne un seguiment específic i continuat.

 

La satisfacció dels alumnes amb les assignatures del grau mostra un valor de 6,84. La titulació manifesta la

voluntat d’incrementar aquest valor, tot i que no planteja cap acció de millora concreta, sota el convenciment

que les assignatures dels cursos superiors més relacionades amb l’àmbit de la carrera audiovisual el milloraran

per si soles. En qualsevol cas, la titulació n’ha de fer un seguiment en posteriors IST.

 

Per últim i en relació a l’anàlisi sobre els indicadors, es recomana a la titulació fer un seguiment de la taxa

d’abandonament, situada en un 16% i, de forma especial, de la taxa de rendiment, situada en el primer curs en

un 37,47%, ja que l’ensenyament no fa cap valoració en l’IST i la comissió considera que aquests valors

requereixen d’una atenció especial.

 

En segon lloc, la titulació realitza una valoració sobre el nivell d’assoliment de les especificacions establertes

en la memòria verificada. L’anàlisi es ampli i es destaca com a bona pràctica. Aquest contempla la valoració

dels objectius de qualitat, pels quals indica el grau d’acompliment i els punts forts i febles de cadascun d’ells, la

dotació de personal docent i recursos. No obstant, pel que fa a l’objectiu específic de la titulació, formar en

l’exercici de la professió d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, la titulació indica que només es pot valorar

un cop finalitzada la implantació, si bé l’ensenyament podria iniciar l’anàlisi per exemple del grau d’assoliment

de les competències del perfil de formació especificades per als primers cursos.

 

Per als punts febles detectats, la titulació enumera un conjunt de propostes de millora que són coherents amb

l’anàlisi valorativa. Es destaca com a punt fort l’estructura utilitzada, ja que permet identificar l’objectiu i el punt

feble que motiva l’acció, conté una breu descripció  de l’acció i identifica si implica modificacions al títol. Com a

àrea de millora es proposa ampliar la informació, definint les persones responsables i els terminis previstos per

a l’execució, i establint una prioritat en les accions. L’existència d’un pla de millora ben definit facilitarà el

seguiment de les accions de millora en anys posteriors.

 

La comissió valora favorablement el model utilitzat per realitzar l’anàlisi valorativa i especialment s’identifica

com a bona pràctica la inclusió de l’anàlisi de les especificacions de la memòria verificada tal com es proposa.

També es valora favorablement que el model de seguiment contempli l’anàlisi de l’evolució dels indicadors que

permetrà valorar la possibilitat d'assolir els objectius fixats en el temps establert. Igualment es considera molt
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apropiada la previsió d’un apartat específic en l’IST per al seguiment de les accions de millora iniciades en

anys anteriors.

 

 

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

 

La titulació informa sobre el procés de desplegament del SGIQ al centre i valora el grau d’implementació i

adequació dels processos relacionats amb el seguiment de les titulacions, fent una reflexió inicial positiva. La

institució introdueix modificacions en el sistema per tal d’adequar-lo a les especificitats del programa i

uniformitzar les pràctiques del conjunt de titulacions del centre, aspecte que es valora positivament.

 

Per últim, en l’IST es descriuen els agents implicats en el seu procés d’elaboració. S’identifica de manera

inequívoca la persona responsable d’executar-lo, independentment de l’autoritat de la institució que avala

l’informe. Es valora favorablement que el responsable del programa formatiu assumeixi aquesta responsabilitat

ja que es considera una figura clau, tant per garantir la qualitat de la titulació com per garantir la qualitat del

procés de seguiment.
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