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1. INFORMACIÓ PÚBLICA SOBRE EL DESENVOLUPAMENT 
OPERATIU DEL PROGRAMA FORMATIU 

La informació pública sobre el programa formatiu es troba disponible a l’adreça següent: 

http://www.salle.url.edu/enginyeriesTIC 

El web de La Salle mostra de forma homogènia la informació pública de les seves titulacions per a tots els 

programes formatius que imparteix, seguint l’estructura següent: 

Web La Salle  Dimensió  Continguts 

Informació general 

Accés als estudis 

Objectius de la titulació. 
Perfil d’ingrés. 
Nombre de places ofertes. 
Criteris de selecció (només màsters). 

Pla d’estudis 
Denominació dels estudis. 
Títol en superar els estudis de grau/màster. 
Durada mínima dels estudis i crèdits ECTS. 

Programa 
acadèmic 

Pla d’estudis  Estructura del pla d’estudis. 

Planificació operativa del 
curs 

Guia docent. 
Recursos d’aprenentatge: material recomanat a 
l’estudiant. 

Professorat  Professorat 
Professorat de la titulació. 
Perfil acadèmic. 
Informació de contacte. 

Matrícula i beques 
Accés als estudis  Informació sobre preinscripció i admissió. 

Matrícula  Període i procediment de matriculació. 

Altres enllaços 
d’interès  
(part inferior dreta) 

Planificació operativa del 
curs 

Pla d’acció tutorial. 
Calendari acadèmic. 
Recursos d’aprenentatge: laboratoris. 
Recursos d’aprenentatge: biblioteca. 

Accés als estudis 
Perfil de sortida. 
Normativa de trasllats. 

Programes de mobilitat 
Objectius. 
Normativa general. 
Avançament d’institucions amb convenis signats. 

Pràctiques 
externes/professionals 

Objectius.  
Normativa general. 
Definició sobre si són obligatòries o optatives. 
Assignatures a les quals van lligades les pràctiques. 
Avançament d’institucions on es poden fer les 
pràctiques. 

Treballs final grau/màster  Normativa i marc general. 

Matrícula  Sessions d’acollida i tutories. 

eStudy La Salle 
(part superior dreta) 

Planificació operativa del 
curs 

Recursos d’aprenentatge: espais virtuals de 
comunicació. 

 

Pel que fa a la informació pública disponible del desenvolupament operatiu de l’ensenyament, així com dels 

indicadors  corresponents,  s’informa  que  es  troba  disponible  a  través  de  l’aplicació  transversal  de  la 

Universitat, on es troba aquesta informació agregada de tots els títols de la Universitat, i d’accés a partir del 
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web de la URL. Des de la web del títol també es pot accedir directament en aquesta aplicació transversal de 

la Universitat. 

https://seguimentto.url.edu/ 
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2. INFORMACIÓ PÚBLICA SOBRE ELS INDICADORS DE 
L’ENSENYAMENT 

     

    2013-14 2014-15   

Accés 
i 

matrícula 

Número de places ofertes de nou accés  60  40     

Estudiants matriculats de nou ingrés  10  6     

% estudiants matriculats de nou ingrés respecte del total  100%  100%     

Distribució dels estudiants matriculats en funció de la 
titulació d’accés 

(0)  (0)     

Nombre total d’estudiants matriculats  10  6     

Mitjana de crèdits matriculats per estudiant  60  60     

Professorat 
% hores de docència impartida per professors doctors  75%  50%     

% hores de docència impartida segons categoria docent   (1)  (1)     

Mobilitat 
% d'estudiants propis que surten en programes de 
mobilitat 

0%  0%     

Satisfacció 

Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu  8,2/10  8,6/10     

Satisfacció dels titulats amb la formació rebuda  7/10  8,6/10     

Satisfacció del professorat amb el programa formatiu  9,6/10  10/10     

Taxa d'intenció de repetir estudis  50%  100%     

Resultats acadèmics 

Taxa de rendiment  100%  100%     

Taxa d'abandonament  0%  0%     

Taxa de graduació en t  100%  100%     

Taxa d'eficiència  100%  100%     

Duració mitjana dels estudis  1 any  1 any     

Inserció 
laboral 

Taxa d'ocupació (EIL)  100%(2)  83%     

Taxa d'adequació de la feina als estudis (EIL)  100%  100%     

 

 

(0)  

2013‐14:  60% Titulacions estrangeres  20% Llicenciat en Belles Arts 10% Llicenciat en Psicologia 10% 

Grau de Multimèdia 

2014‐15:  66,6% Titulacions estrangeres    33,3% Graduats en multimèdia 

(1) 35%Titular universitari; 35% Contractat doctor; 30% Associat  (dades 2013‐14) 

8,3%Titular universitari; 33,3% Contractat Doctor; 58,3% Associat (dades 2014‐15) 

(2)  Informació de 8 estudiants. 

* Notes: 

La taxa de rendiment és el quocient entre crèdits superats i crèdits matriculats. 

Es considera abandonament aquell alumne que durant dos anys no fa matrícula. És a dir per màster iniciat el 2012‐13 i de durada 1 

any es considera abandonament si l’alumne no fa matrícula ni el 2013‐14 ni el 2014‐15 ni es titula en aquest período.  



             

 
Pàgina 5 de 21 

La taxa de graduació en ‘t’ es calcula per aquells alumnes que inicien per exemple el màster el 2013‐14 i es graduen aquell mateix 

any.  

La taxa d’eficiència es calcula amb tots els titulats l’any a informar. Quocient entre crèdits matriculats i crèdits del pla d’estudis (per 

tant serà sempre més gran o igual al 100%). La durada mitja dels estudis es calcula també amb els titulats l’any de l’informe. 
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3. ANÀLISI VALORATIVA DE L’ENSENYAMENT I ACCIONS DE 
MILLORA 

3.1. SEGUIMENT DE LES ACCIONS DE MILLORA IDENTIFICADES EN INFORMES 
ANTERIORS 

En aquest apartat s’analitzen els resultats de la implantació de les accions de millora que es van preveure 

per al període 2014‐2015, les quals es van definir a l’IST 2013‐2014. 

 

Identificador  MILLORA‐MCDEM1415‐01 

Títol descriptiu  Augmentar el nombre d'alumnes 

Prioritat  Alta 

Descripció 

El nombre de places ofertes és alt perquè hem observat el mercat i veiem que 
la  demanda  de  perfils  com  el  que  s'ofereix  en  l’MCDEM  es  manté.  Així,  cal 
programar millors accions de màrqueting  i de comunicació perquè el missatge 
arribi més i millor a futurs alumnes. 

Motivació 

Tot i veient que la tendència en el nombre d'alumnes ha anat a la baixa, creiem 
fermament en  la utilitat del programa  i en  la qualitat dels  seus continguts. És 
prioritari  comunicar  bé  el  programa  formatiu  per  augmentar  el  nombre 
d'alumnes i que el programa sigui aprofitat per un major nombre de persones 
que puguin accedir a aquest mercat laboral. 

Tipus modificació  No substancial 

Responsable  Emiliano Labrador 

Data d’implantació 
Inici: 01/03/2014 
Final: 30/09/2014  

Resultat assolit  No satisfactori 

Explicació detallada 

S'ha millorat el programa formatiu, adaptant el contingut de les matèries a les 
demandes del mercat. S'han canviat professors, de manera que siguin persones 
rellevants  de  la  indústria.  S'han  augmentat  les  accions  de  màrqueting  per 
arribar a més alumnes. 

Evidències del resultat 
Malgrat  els  esforços  realitzats,  no  s'ha  assolit  l'objectiu  d'augmentar  els 
alumnes. Si bé la tendència a la baixa ha disminuït, el nombre final d'alumnes és 
menor que l'any anterior. 

 

Identificador  MILLORA‐MCDEM1415‐02 

Títol descriptiu  Augmentar el nombre d'alumnes de la Salle 

Prioritat  Alta 

Descripció 
Augmentar  el  nombre  d'accions  internes  perquè  s'incrementi  el  nombre 
d'alumnes  provinents  principalment  del  grau  multimèdia  de  la  Salle,  però 
també d'uns altres afins. 

Motivació 

El MCDEM és un complement molt bo per a la formació adquirida en diferents 
graus  de  la  Salle.  Principalment  el  de  multimèdia,  però  pel  seu  caràcter 
transversal,  també  complementa  la  formació  d'altres  graus  per  a  perfils  que 
vulguin treballar en empreses tecnològiques des d'aspectes com el disseny o la 
gestió. A més, donat el perfil d'entrada multidisciplinària, el fet d'augmentar el 
nombre  d'alumnes  de  la  Salle,  assegura  un  nombre mínim  de  perfils  tècnics, 
necessaris per al millor Desenvolupament de projectes, especialment durant el 
Treball Final de Màster. 

Tipus modificació  No substancial 

Responsable  Emiliano Labrador 



             

 
Pàgina 7 de 21 

Data d’implantació 
Inici: 01/03/2014 
Final: 30/09/2014 

Resultat assolit  No satisfactori 

Explicació detallada 
S'han  realitzat  xerrades  explicatives  a  la  Universitat  per  donar  a  conèixer  als 
alumnes  el  contingut  del  màster.  S'han  entrevistat  als  alumnes  de  forma 
personal per mostrar‐los en quina manera el màster és interessant per a ells. 

Evidències del resultat 
Malgrat  els  esforços  realitzats,  no  s'ha  aconseguit  l'objectiu  d'augmentar  els 
alumnes. Si bé la tendència a la baixa ha disminuït, el nombre final d'alumnes és 
menor que l'any anterior. 

 

Identificador  MILLORA‐MCDEM1415‐03 

Títol descriptiu  Augmentar la definició del perfil de sortida 

Prioritat  Alta 

Descripció 
Dins de l'assignatura de Desenvolupament de Continguts s'ofereix un contingut 
de narratives transmèdia. Es proposa ampliar el temari perquè hi hagi una part 
tècnica que satisfaci l'interès dels alumnes que tenen un perfil d'entrada tècnic. 

Motivació 

Un  dels  comentaris  que  més  s'ha  realitzat  per  part  dels  alumnes  en  les 
entrevistes prèvies a la seva admissió, és que els agradaria augmentar els seus 
coneixements  tècnics,  a  més  dels  transversals.  Si  bé  el  màster  no  és  de 
contingut  tècnic  i  així  s’explica  tant  en  la  publicitat  com  en  les  entrevistes 
personals,  els  alumnes  sempre  han  manifestat  un  interès  per  adquirir 
coneixements  tècnics  que  complementin  la  seva  formació.  Es  planteja  doncs 
modificar    aquest  tipus  de  contingut  sense  perjudici  dels  alumnes  de  perfil 
d'entrada no tècnic. 

Tipus modificació  No substancial 

Responsable  Emiliano Labrador 

Data d’implantació 
Inici: 01/010/2014 
Final: 28/02/2015  

Resultat assolit  Satisfactori 

Explicació detallada 

S'ha augmentat el nivell  tècnic de  l'assignatura, ensenyant no solament  teoria 
sinó  també  l'ús  d'eines  que  els  ajudin  a  desenvolupar  les  seves  tasques.  Els 
alumnes han pogut aprendre a desenvolupar els seus projectes de forma més 
elaborada i tècnica. 

Evidències del resultat 

Com  es  pot  comprovar  a  la  taula,  l'índex  de  satisfacció  dels  alumnes  ha 
augmentat. Els comentaris que van fer durant el curs són relatius a l'interès de 
les assignatures, a  l'adequació dels seus perfils  i a si els hi seria útil per trobar 
feina. 

 

Identificador  MILLORA‐MCDEM1415‐04 

Títol descriptiu  Adequar les assignatures als semestres 

Prioritat  Alta 

Descripció 
Identificar amb detall quin assignatures són rellevants que es completin abans 
de realitzar el Treball final de màster i estudiar la seva situació en el curs.  

Motivació 

Les  diferents  assignatures  del  màster  serveixen  per  dotar  als  alumnes  del 
coneixement  que  els  servirà  per  desenvolupar  la  seva  tasca  professional.  La 
millor prova que l'aprenentatge durant el curs es va materialitzant és el Treball 
final  de màster  (TFM),  que  és  una  col∙laboració  amb una  empresa  real  on  és 
necessari posar en pràctica tots els coneixements adquirits. S'ha detectat que hi 
ha assignatures que han d'haver‐se completat per poder iniciar el TFM mentre 
que unes altres no és tan rellevant, per la qual cosa poden donar‐se en el segon 
semestre, en paral∙lel al TFM. Es proposa l’estudi de canviar de semestre alguna 
assignatura que així ho requereixin per al millor aprofitament del curs. 
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Tipus modificació  No substancial 

Responsable  Emiliano Labrador 

Data d’implantació 
Inici: 01/010/2014 
Final: 30/06/2015 

Resultat assolit  Millorable 

Explicació detallada 

Les assignatures de gestió s'han realitzat, des de l'origen del màster, en paral∙lel 
a  les altres assignatures,  sent molt necessàries per a  la  formació de  l'alumne, 
però  amb  poca  relació  amb  les  altres  assignatures.  El  curs  passat  ja  es  va 
detectar  que  alguna  de  les  assignatures  podria  impartir‐se  de  manera  que 
ajudés  de  forma  directa  a  altres  assignatures,  especialment  al  TFM.  Durant 
aquest  curs  s'ha  monitoritzant  l'assignatura  amb  aquesta  perspectiva  i  s'ha 
constatat aquest fet, per la qual cosa s'estudia un canvi de semestre per al curs 
proper. 

Evidències del resultat 
El  curs  s'ha  realitzat  amb  tota  normalitat,  i  s'ha  constatat  que  efectivament, 
alguns continguts podrien estar perfectament alineats amb el flux de treball del 
TFM. Això porta a plantejar‐se un possible canvi de semestre d’una assignatura. 

 

Identificador  MILLORA‐MCDEM1415‐05 

Títol descriptiu  Millorar la satisfacció dels estudiants sobre la formació rebuda 

Prioritat  Alta 

Descripció 
Es  proposa  revisar  tant  el  contingut  com  el  professorat  de  les  assignatures 
perquè la satisfacció dels alumnes sobre la seva formació sigui més elevada.  

Motivació 

L'índex de satisfacció dels alumnes amb el programa formatiu és bastant elevat 
però no es correspon amb l'índex de la formació rebuda, que és una mica més 
baix. Les assignatures són les adequades per el futur laboral dels alumnes, com 
es reflecteix en el primer índex, per la qual cosa s'ha de revisar tant el contingut 
com el  professorat,  que  haurà  de  ser més  d'acord  amb  la  realitat  laboral  del 
sector.  

Tipus modificació  No substancial 

Responsable  Emiliano Labrador 

Data d’implantació 
Inici: 01/010/2014 
Final: 30/06/2015 

Resultat assolit  Satisfactori 

Explicació detallada 

Respecte a la formació impartida, s'han pres diverses mesures de millora. S'han 
introduït  nous  professors  rellevants  del  món  de  la  indústria,  de  manera  que 
s'han millorat  tant  continguts  com  la  possibilitat  de  tenir  un  contacte  directe 
amb  la  indústria.  S'han  canviat  d'ordre  conceptes  perquè  el  flux  de 
coneixement  sigui  més  adequat.  S'ha  posat  l'accent  en  tots  els  professors 
(especialment  en  els  que  han  entrat  nous),  en  la  necessitat  d'aplicar 
metodologies  docents  innovadores,  classes  pràctiques  i  en  la  proximitat  a 
l'alumne. 

Evidències del resultat 

Com  es  pot  observar  en  els  indicadors,  la  satisfacció  dels  alumnes  amb  la 
formació  rebuda  ha  sofert  un  augment  significatiu.  Les  valoracions  han  estat 
molt més altes que l'any anterior, arribant a igualar‐se amb la satisfacció amb el 
programa formatiu. 

 

Identificador  MILLORA‐MCDEM1415‐06 

Títol descriptiu  Apropar més l'aprenentatge a les necessitats del món real 

Prioritat  Mitja 

Descripció 
Realitzar pràctiques en empreses reals no solament en el Treball final de màster 
sinó també en les assignatures que sigui possible. 

Motivació  La  motivació  principal  del  màster  és  formar  professionals  en  el  sector  de  la 
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multimèdia,  i  dins  d'aquest  ampli  món,  en  la  part  de  disseny  i  gestió 
d'experiències interactius. El programa formatiu està orientat a aquesta tasca i 
intenta ser el més pràctic possible, de manera que l'aprenentatge sigui el més 
útil possible pels alumnes. Es buscaran empreses amb les quals col∙laborar dins 
de  les  assignatures,  perquè  les  pràctiques  siguin  reals  i  no  casos  ficticis 
plantejats per el professor. 

Tipus modificació  No substancial 

Responsable  Emiliano Labrador 

Data d’implantació 
Inici: 01/010/2014 
Final: 30/06/2015 

Resultat assolit  Satisfactori 

Explicació detallada 

S'ha buscat substituir pràctiques de classes per col∙laboracions amb empreses, 
de manera que l'alumne hagi d'enfrontar‐se amb problemes reals  i no a casos 
ficticis plantejats pel professor. Amb això es busca augmentar  la motivació de 
l'alumne,  així  com  un  acostament  de  l'alumne  a  la  indústria.  S'ha  fet  una 
experiència  pilot  en  una  de  les  assignatures  per  comprovar  els  problemes  de 
logística que això pot plantejar. 

Evidències del resultat 

Els  alumnes  van  realitzar  una  pràctica  real  on  van  haver  d'estar  en  contacte 
amb  el  client  i  on  la  implementació  del  seu  projecte  no  era  fictícia.  Això  va 
augmentar considerablement la seva motivació i va consolidar de forma palesa 
l'adquisició de coneixement. Va ser un dels factors que va influir decisivament 
en les valoracions positives dels alumnes sobre la formació.  

 

Identificador  MILLORA‐MCDEM1415‐07 

Títol descriptiu  Adequar el contingut d'assignatures de gestió 

Prioritat  Mitja 

Descripció 
Unir  les dues assignatures de gestió (tradicional  i agile) en una sola per deixar 
espai  a  altres  continguts  empresarials  que  també  són  rellevants  i  han  de  ser 
coneguts per els alumnes. 

Motivació 

Fins  a  aquest  curs  es  realitzen  dues  assignatures  de  gestió.  Una  de  gestió 
tradicional  i  una altra de metodologies àgils de gestió. 10 crèdits per a gestió 
d'un  total  de  15  dedicats  a  la  matèria  negocis  són  massa  quan  hi  ha  altres 
aspectes de l'empresa que també són rellevants i que han de ser coneguts pels 
alumnes.  Es  proposa  unir  aquestes  dues metodologies  de  gestió  en  una  sola 
assignatura per deixar espai a altres continguts interessants. 

Tipus modificació  No substancial 

Responsable  Emiliano Labrador 

Data d’implantació 
Inici: 01/010/2014 
Final: 30/06/2015 

Resultat assolit  Satisfactori 

Explicació detallada 
Tal com es va proposar, es dedica una sola assignatura a la gestió, alliberant 5 
crèdits  perquè  els  estudiants  poguessin  aprendre  altres  aspectes  importants 
sobre el món de l'empresa.  

Evidències del resultat 

L'assignatura de gestió es va dividir en dues parts, tradicional i “Agile”, amb els 
seus  dos  professors  corresponents.  Es  va  comprovar  que  tant  l'adquisició  de 
coneixement com la satisfacció de l'alumnat va ser satisfactòria, suficient per a 
les necessitats d'aquest màster. 

 

Identificador  MILLORA‐MCDEM1415‐08 

Títol descriptiu  Completar formació en cultura empresarial 

Prioritat  Mitja 

Descripció  Fomentar el coneixement de la cultura empresarial perquè sigui més fàcil pels 
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alumnes  entendre  l'abast  de  l'emprenedoria,  així  com  facilitar‐los  la  tasca  de 
buscar Treball i sortir‐se’n de forma adequada una vegada aconseguit. 

Motivació 

Si bé alguns alumnes del màster ja compten amb experiència empresarial, no és 
així en  tots els  casos.  I  fins  i  tot els que compten amb experiència, és normal 
que  no  sàpiguen  res  o  gairebé  res  del  funcionament  d'aquestes.  Es  proposa 
impartir contingut de cultura empresarial perquè els sigui més  fàcil  identificar 
els  rols  de  l'empresa  i  puguin  sortir‐se’n millor mentre  busquen  Treball  i  una 
vegada aconseguit. 

Tipus modificació  No substancial 

Responsable  Emiliano Labrador 

Data d’implantació 
Inici: 01/010/2014 
Final: 30/06/2015 

Resultat assolit  Satisfactori 

Explicació detallada 
Després de l'alliberament de 5 crèdits en unir  les assignatures de gestió, es va 
poder  dedicar  aquest  espai  per  afegir  continguts  sobre  altres  aspectes 
empresarials rellevants que no impliquen gestió.   

Evidències del resultat 

L'assignatura  va  ser  del  grat  dels  alumnes  que  van  aprendre  una  sèrie  de 
coneixements que els van ser molt útils en l'èxit del seu Treball Final de Màster, 
coneixements  aplicables  tant  a  la  seva  cerca  futura  de  Treball  tant  a  nivell 
personal com de millora dels seus processos en el Treball en equip. 

 

Identificador  MILLORA‐MCDEM1415‐09 

Títol descriptiu  Millorar el contingut de Game Design 

Prioritat  Baixa  

Descripció 
Revisar  en  profunditat  el  contingut  de  l'assignatura  Tecnologies  per  a  la 
virtualitat i buscar millor contingut i/o professorat per impartir‐la. 

Motivació 

El  focus  central  del  màster  és  el  disseny  d'experiències.  L'assignatura 
Tecnologies  per  a  la  virtualitat  és  on  se  centra  el  contingut  més  directe 
d'aquesta  disciplina.  Cada  any  es  renova  el  contingut  i/o  el  professorat  per 
adequar‐ho  a  les  teories més  rellevants  del moment  i  perquè  sigui  impartida 
pels  professionals  del  sector  més  interessants.  Com  cada  any,  es  revisessin 
aquests elements per canviar‐los si és necessaris i buscar‐ne de nous que siguin 
més interessants.  

Tipus modificació  No substancial 

Responsable  Emiliano Labrador 

Data d’implantació 
Inici: 01/010/2014 
Final: 30/06/2015 

Resultat assolit  Satisfactori 

Explicació detallada 

Si bé el professorat i temaris de cursos anteriors era d'una gran qualitat, en ser 
aquesta assignatura un dels eixos centrals del màster, es vol que la qualitat sigui 
la màxima possible. En aquest sentit,  s'han dividit  les sessions  totals en blocs, 
cadascun d'ells recolzat per un professor que és un professional de la indústria 
del  joc,  des  dels  seus més diversos  aspectes,  perquè  els  alumnes  tinguin  una 
visió  global  de  les  sortides  laborals  que  el  màster  li  pot  oferir,  aprenent  de 
primera mà de professionals rellevants de la indústria. 

Evidències del resultat 

Durant el curs hi ha diverses assignatures on es poden aplicar els coneixements 
adquirits,  a  banda  del  propi  TFM.  En  aquest  curs  els  projectes  on  va  caldre 
aplicar  els  coneixements  d'aquesta  assignatura  van  ser  d'una  qualitat 
excepcional, com es pot comprovar tant en les notes, com en la satisfacció dels 
alumnes i així mateix amb la satisfacció de les empreses col∙laboradores. 
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3.2. ANÀLISI VALORATIVA DE DADES I INDICADORS 

 Nombre de places ofertes de nou accés: Malgrat la gran qualitat de continguts, professorat i de les 

accions de màrqueting realitzades per augmentar el nombre d'alumnes, les matriculacions han anat 

a la baixa. Així doncs s'ha decidit baixar el nombre de places ofertes per adequar‐ho a la realitat. 

 Estudiants  matriculats  de  nou  ingrés:  el  nombre  d'alumnes  que  s'han  matriculat  ha  disminuït 

respecte  a  anys  anteriors.  Segueix  la  tendència  a  la  baixa  en  matriculacions.  No obstant, cal 

destacar  que  els  alumnes  matriculats  estan  més  enfocats  a  la  temàtica  del  màster  i  l'índex  de 

satisfacció és major encara que l'any anterior. Se segueix treballant per invertir aquesta tendència. 

 % estudiants matriculats de nou ingrés respecte del total: tots els estudiants són de nou ingrés. No 

hi ha cap alumne repetidor o que faci el màster en més d'un any 

 Distribució dels estudiants matriculats en funció de la titulació d’accés: En comptar amb un elevat 

percentatge d'alumnes estrangers (sobretot animats per la concessió de beques Carolina, donades 

en  el  continent  sud‐americà),  més  de  la  meitat  dels  titulacions  d’accés  són  estrangeres.  Dels 

nacionals,  hi  ha  una  gran  varietat  de  titulacions  d’accés,  que  és  el  que  es  busca.  La 

multidisciplinaritat i la mescla de perfils forma part de l'esperit del MCDEM. 

 Nombre total d’estudiants matriculats: Aquest paràmetre és el mateix que el de nou ingrés, ja que 

tots els alumnes són nous. 

 Mitjana de crèdits matriculats per estudiant: Tots els alumnes s'han matriculat de tots els crèdits. 

La  totalitat  de  l'alumnat  vol  acabar  el màster  en  un  curs.  Això  és  degut  d'una  banda  al  fet  que 

diversos alumnes vénen becats per Fundació Carolina, per la qual cosa han de tornar als seus països 

en acabar el màster i al fet que els altres alumnes volen treballar al més aviat possible i busquen en 

el màster coneixement i suport per treballar, per la qual cosa no volen estendre més la durada. 

 %  hores  de  docència  impartida  per  professors  doctors:  El  percentatge  d'hores  impartides  per 

doctors, ja siguin contractats, ja siguin associats, és el que marca la llei. Si no hi ha un percentatge 

major  és  a  causa  que  es  busquen  professors  que  siguin  professionals  de  la  indústria  perquè  els 

alumnes  tinguin un contacte real amb el món de  l'empresa,  i no sempre els millors professionals 

tenen titulació de doctor. 

 % hores de docència  impartida  segons  categoria docent:    En  comptar amb un elevat nombre de 

doctors,  la major  part  de  les  hores  són  impartides  per  ells.  No  obstant  això,  la  proporció  no  és 

exacta  ja  que  diferents  assignatures  tenen  diferents  hores  lectives,  fins  i  tot  comptant  amb  el 

mateix nombre de crèdits. 

 %  d'estudiants  propis  que  surten  en  programes  de  mobilitat:  No  hi  ha  alumnes  que  surtin  en 

programes de mobilitat. 

 Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu: La satisfacció dels alumnes amb el programa 

formatiu  sempre  ha  estat  alta.  Encara  així,  després  dels  canvis  introduïts  aquest  any,  s'ha 

aconseguit que aquesta augmenti encara més. 

 Satisfacció dels titulats amb la formació rebuda: Si bé el programa formatiu sempre havia tingut un 

índex  de  satisfacció  molt  alt,  el  de  la  formació  rebuda,  no  havia  estat  mai  tan  alt.  Els  canvis 

realitzats  (la millora del professorat,  l'interès de  les empreses col∙laboradores,...), han fet que els 

alumnes reconeguin aquesta millora i hagin valorat de forma excel∙lent aquesta formació. 

 Satisfacció del professorat amb el programa formatiu: Si la satisfacció del professorat era molt alta 

en  l'anterior  edició,  en  aquesta  última  ha  aconseguit  la  seva  cota  màxima.  La  contractació  de 

professorat de primera línia en l'empresa, els doctors de La Salle, l'adequació de les matèries i l'alta 

motivació dels alumnes, han estat de la total satisfacció de tot el claustre. 

 Taxa d'intenció de repetir estudis: Els alumnes han après molt i així ho han percebut. Tots ells han 

quedat tan satisfets que tornarien a realitzar els mateixos estudis. Tot  i així, se segueix treballant 



 

 
Pàgina 12 de 21 

perquè aquest índex, igual que els anteriors, es mantinguin i segueixin creixent en els casos en què 

és possible fer‐ho.  

 Taxa de rendiment: Igual que el curs anterior, el rendiment ha estat el màxim. Tots els estudiants 

han acabat el curs en el termini previst i amb èxit. 

 Taxa d'abandonament: No hi ha hagut cap baixa en el curs. Tots els alumnes han acabat el màster 

de forma satisfactòria. 

 Taxa  de  graduació  en  t:  Com  ja  s'ha  comentat  en  els  dos  punts  anteriors,  tots  els  alumnes  han 

acabat el curs de forma satisfactòria sense cap abandó, per la qual cosa tots han acabat en el temps 

previst. 

 Taxa d'eficiència: Aquest paràmetre també és conseqüència dels punts anteriors. L'eficiència és la 

màxima desitjada. Tots els alumnes han aprovat tots els crèdits matriculats. 

 Duració mitjana dels estudis: Aquest bloc d'indicadors es completa amb la durada dels estudis, que 

ha  estat  el  previst,  un  any.  Tots  els  alumnes  han  acabat  en  el  temps  previst  per  coordinació 

acadèmica. 

 Taxa  d'ocupació  (EIL):  El  màster  proveeix  d'un  coneixement  transversal,  aprofitable  per  tots  els 

diferents perfils d'entrada. Així doncs, sumant el coneixement que porten els alumnes amb el qual 

se'ls proporciona en el màster, fa que els sigui fàcil arribar a trobar feina o a canviar la que tenen. Si 

no s'ha aconseguit una taxa del 100% és perquè un elevat nombre d'alumnes és estranger i alguns 

opten per realitzar algun màster més aprofitant  la seva estada a Europa abans de tornar als seus 

països. 

 Taxa d'adequació de la feina als estudis (EIL): En relació amb el punt anterior, els alumnes troben 

feina a partir dels estudis que han realitzat, entrant en empreses de tecnologia  interactiva,  i dins 

dels perfils apresos i practicats en el màster: productor, dissenyador de jocs, etc. 

 

Si bé el nombre d'alumnes ha baixat una mica, la qualitat del màster no solament s'ha mantingut o pujat en 

alguns  aspectes,  sinó  que  s'ha  treballat,  i  se  segueix  treballant  perquè  pugi  encara  més.  Les  accions 

realitzades  no han  servit  per  augmentar  el  nombre d'alumnes;  per  tant  la  prioritat  per  a  aquest  curs  és 

aquesta, i totes les accions es dissenyaran perquè això ocorri. 

No obstant això, si comparem les dades amb les dels altres màster oficials de La Salle, podem observar que 

els nombres són molt semblants. La proporció de doctors que imparteixen classes també fluctua dins d'uns 

paràmetres similars, i la satisfacció de l'alumnat, lleugerament superior als altres màster, tampoc s'aparta 

de forma significativa. Es pot dir que la qualitat i èxit del programa està dins de la mitjana dels altres màster 

de La Salle‐URL. No obstant això, al següent apartat es proposen una sèrie d'accions de millora per pujar en 

els punts que estan per sota del desitjat.  
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3.3. ANÀLISI DEL GRAU D’ASSOLIMENT DE LES ESPECIFICACIONS ESTABLERTES 
A LA MEMÒRIA VERIFICADA 

En aquest apartat s’analitza el grau d’acompliment dels diferents objectius del programa formatiu.  

Objectiu 

Aprendre  a  utilitzar  la  filosofia  dels  Serious  Games  (simuladors,  instal∙lacions, 
edutaintment, advergaming, etc) per trobar solucions creatives i innovadores per 
resoldre problemes  “de  sempre”  relatius a qualsevol  context:  educació,  esport, 
publicada,  cultura,  recuperació  de  la  memòria  històrica,  oci,  museologia, 
medicina, fisioteràpia, ajuda a la discapacitat, sector serveis, màrqueting... 

Grau d’acompliment  Satisfactori 

Punts forts 
Els  diferents  projectes  realitzats  tant  en  assignatures  com  en  el  TFM  i  acabats 
amb èxit, evidencien la capacitat dels alumnes per realitzar treballs en els àmbits 
citats. 

Punts febles 
Si bé s'han dut a terme alguns projectes, el seu àmbit d'aplicació ha estat limitat 
al  nombre  d'empreses  i  projectes.  Convindria  fer  més  col∙laboracions  amb 
diferents empreses per tenir més pràctica en diferents àmbits. 

 

Objectiu 
Aprendre  a  comunicar‐se  amb  els  rols  existents  en  la  indústria:  dissenyador, 
desenvolupador, expert en interacció o productor entre uns altres i  interioritzar 
les competències necessàries per exercir com a gestor Cross‐disciplina. 

Grau d’acompliment  Satisfactori  

Punts forts 

Els alumnes han après diferents rols durant el transcurs de les assignatures  i en 
realitzar  el  TFM  s'han  centrat  en  el  que més  els  han  interessat,  aprofundint  el 
coneixement en aquest àmbit. El treball en equip ha facilitat la comunicació entre 
ells i el diàleg multidisciplinari. 

Punts febles 
No hi ha hagut temps de realitzar diversos projectes de gran envergadura, per la 
qual  cosa  no  s'ha  pogut  fer  una  rotació  de  rols  i  que  cada  alumne  hagi  pogut 
assumir diversos rols durant el màster. 

 

Objectiu 
Formar professionals per a un nou sector empresarial amb un nou model de 
negoci emergent i innovador: l'empresa Multimèdia, que ofereix productes i 
serveis interactius a tot tipus de clients finals. 

Grau d’acompliment  Satisfactori 

Punts forts 

Els  projectes  del  MCDEM  són  projectes  multimèdia  complets.  És  a  dir,  els 
alumnes generen la idea, el desenvolupament i en alguns casos, la promoció del 
producte o servei. En aquest sentit, els alumnes han viscut un procés de creació 
complet que els capacita per treballar en la indústria multimèdia 

Punts febles 
Com en el cas anterior, la falta de temps no permet formar els alumnes en tots i 
cadascun dels perfils que es donen en el màster amb la mateixa profunditat. 

 

Objectiu 
Formar  Gestors  i  Productors  Multimèdia,  preparats  per  afrontar  la  creació  de 
qualsevol producte o servei interactiu independentment de la seva envergadura, 
així com del seu sector final d’aplicació. 

Grau d’acompliment  Satisfactori 

Punts forts 

Tots  els  alumnes  han  treballat  durant  el màster  en  equip,  i  en  la majoria  dels 
casos  ha  estat  en  grup.  Així  doncs,  a més  del  bloc  d'assignatures  relatives  a  la 
gestió, tots han posat en pràctica els coneixements adquirits. A més, alguns d'ells 
han pogut exercir de productors durant l'execució del TFM, per la qual cosa han 
pogut aprofundir encara més en aquest coneixement. 

Punts febles 
No tots els alumnes poden fer de productors en el TFM, per la qual cosa no tots 
poden arribar al mateix nivell de pràctica. 
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Objectiu 
Realitzar projectes en col∙laboració amb empreses reals que supervisin el treball 
de l'alumne tal i com es faria en un entorn laboral real. 

Grau d’acompliment  Satisfactori 

Punts forts 

El  TFM  es  realitza  en  col∙laboració  amb  empreses  reals  amb  les  quals  es 
col∙labora  per  a  l'execució  de  projectes  innovadors.  Tots  els  alumnes  realcen 
aquestes  col∙laboracions.  No  solament  en  el  TFM,  sinó  també  en  alguna 
assignatura  es  realitzen  pràctiques  amb  empreses  reals.  Així,  els  alumnes 
coneixen  de  primera  mà  com  es  treballa  en  un  entorn  real  en  realitzar  un 
projecte real. 

Punts febles 

Treballar  amb  empreses  reals  requereix  d'un  grau  de  maduresa  per  part  de 
l'estudiant  que  no  sempre  es  té.  Hi  ha  alumnes  que  necessiten  processos més 
lents  i  més  supervisats  que  uns  altres,  i  per  a  aquests,  col∙laborar  amb  una 
empresa real suposa un nivell de estrès addicional. 

 

A  continuació  s’analitza  i  comenta  el  grau  d’acompliment  dels  recursos  compromesos  i  del 

desenvolupament  de  la  planificació  operativa  del  títol,  tot  plegat  referit  al  que  consta  a  la  memòria 

verificada: 

El  MCDEM  és  un  màster  multimèdia  que  cobreix  les  necessitats  de  creació  de  productes  o  Serveis 

multimèdia,  i  el  seu  àmbit  d'aplicació  és  molt  ampli,  per  la  qual  cosa  permet  un  perfil  d'entrada  molt 

heterogeni. Si bé el perfil principal al que es dirigeix és el de l'enginyeria, tots els alumnes que han vingut 

des  d'unes  altres  disciplines  han  adquirit  el  coneixement  en  igual mesura. De  fet,  des  de  coordinació  es 

fomenta l'entrada de perfils que enriqueixin  la creativitat que es busca. En aquest sentit, tot  i que hi han 

pocs alumnes en aquest curs, hi ha hagut diferents perfils d'entrada, inclosos els primaris, per la qual cosa 

es pot dir que les previsions s'han assolit amb èxit. 

A més, tots els alumnes han adquirit tant els coneixements com les competències de forma satisfactòria, tal 

com testifiquen  les notes aconseguides  i  la  satisfacció de  les empreses col∙laboradores. Cada assignatura 

aporta  un  aspecte  de  la  formació  buscat  per  coordinació  del màster  i  no  hi  ha  hagut  cap  en  la  qual  els 

alumnes  hagin  tingut  un  rendiment  baix,  per  la  qual  cosa  es  pot  afirmar  que  han  adquirit  totes  les 

competències buscades. 

Respecte  a  la  tipologia  del  professorat  del  màster,  en  ser  un  màster  oficial,  la  memòria  recull  que  ha 

d'haver‐hi un percentatge mínim de professors doctors. El MCDEM és un màster que vol tenir entre el seu 

professorat a professionals de la indústria multimèdia que transmetin el seu coneixement i que permeti als 

alumnes tenir contactes a l'hora de començar a buscar feina. No és fàcil trobar professionals del nivell que 

es vol tenir com a professors que a més siguin doctors. Aquesta és la causa que el percentatge de doctors 

sigui tan ajustat al legalment exigit.  

D'altra  banda,  l'aula  on  s'imparteixen  els  cursos,  la  MediaDome  cobreix  les  necessitats  materials  dels 

alumnes de forma satisfactòria. La zona d'aula, el taller i la zona “chill out” on fer reunions informals durant 

el  primer  semestre,  així  com  la  zona  reservada  per  crear  els  grups  de  treball  durant  el  semestre  són 

adequats  per  a  l'adquisició  de  coneixement  i  són  del  grat  dels  alumnes,  donada  la  seva  versatilitat, 

lluminositat i amplitud. 

Tot això porta al fet que la planificació es compleixi com està previst. Durant el curs sempre sorgeix algun 

imprevist que gràcies al seguiment per part dels mecanismes interns de qualitat de la Salle es resolen. En el 

cas que algun tema no s'hagi pogut resoldre, queda  identificat  i es planeja  la modificació pertinent per a 

l'any següent, quedant reflectit en aquesta IST. 
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En l’informe de verificació definitiu d’Aneca (amb data 03/06/2013) es vàren plantejar tres recomanacions 

que llistem tot seguit, així com les accions que s’han dut a terme. 

 

1) Revisar els valors mínims i màxims associats a les ponderacions dels sistemes d'avaluació. 

S'ha  introduït  una  acció  de millora  en  aquest  aspecte  perquè  el  curs  proper  les  ponderacions  siguin  tan 

flexibles com cal per un màster d'aquestes característiques. S'està revisant el sistema d'avaluació de totes 

les assignatures per tal que el sistema s'ajusti perfectament a les característiques definides a la memòria. 

Això es descriu en la proposta de millora MILLORA‐MCM‐1516‐06. 

2) Incorporar a la memòria els complements formatius dels perfils majoritaris previstos. 

Durant el curs 2015/2016 s'estudien  les necessitats dels complements formatius previstos en  la memòria 

per incorporar‐los en el següent curs. 

3) Desenvolupar la guia per a la realització del TFM. 

S'ha  introduït  una  acció  de millora  amb  codi MILLORA‐MCM‐1516‐07  i  es  desenvoluparà  perquè  estigui 

disponible per als alumnes durant el curs 2015/2016. 
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3.4. ACCIONS DE MILLORA PROPOSADES PER AL PERÍODE 2015-2016 

Fruit de  l’anàlisi valorativa anterior es proposen accions de millora per ser  implantades durant el període 

2015‐2016. 

Identificador  MILLORA‐MCM‐1516‐01  

Títol descriptiu  Augmentar el nombre d'alumnes 

Prioritat  Alta  

Descripció 
Malgrat els  esforços  realitzats el passat  curs,  el nombre d'alumnes ha anat a  la 
baixa un any més,  arribant  a un nombre  crític.  La  prioritat  principal  per  aquest 
any serà realitzar accions per augmentar el nombre d'alumnes. 

Motivació 

Des  del  programa  formatiu  seguim pensant  que  la  formació  oferta  és  d'interès 
per a la indústria i que la qualitat tant de les matèries com del professorat és molt 
alta.  Els  indicadors  són  clars,  malgrat  la  baixada  del  nombre  d'alumnes;  la 
satisfacció de l’alumnat, així com la seva inserció laboral és molt alta, per la qual 
cosa  aquest  curs  es  millorarà  la  visibilitat  d'aquests  indicadors,  entre  altres 
accions, perquè els futurs alumnes entenguin la utilitat del programa. 

Tipus modificació  No substancial 

Responsable  Emiliano Labrador 

Data d’implantació 
Inici: 01.01.2015 
Final: 30.09.2015 

 

Identificador  MILLORA‐MCM‐1516‐02 

Títol descriptiu  Augmentar el nombre d'alumnes provinents del Campus universitari La Salle 

Prioritat  Alta 

Descripció 
Augmentar  el  nombre  d'accions  interns  perquè  s'incrementi  el  nombre 
d'alumnes  provinents  principalment  del  grau  multimèdia  de  la  Salle,  però 
també d'uns altres afins. 

Motivació 

El MCM és  un  complement molt  bo  per  a  la  formació  adquirida  en  diferents 
graus de la Salle, principalment el de multimèdia, pel seu caràcter transversal. 
També  complementa  la  formació  d'altres  graus  per  a  perfils  que  vulguin 
treballar en empreses tecnològiques des d'aspectes com el disseny o la gestió. 
A  més,  donat  el  perfil  d'entrada  multidisciplinària,  l'augmentar  el  nombre 
d'alumnes provinents del Campus universitari de La Salle, assegura un nombre 
mínim  de  perfils  tècnics,  necessaris  per  al  millor  desenvolupament  dels 
projectes, especialment durant el Treball Final de Màster. 

Tipus modificació  No substancial 

Responsable  Emiliano Labrador 

Data d’implantació 
Inici: 01/01/2015 
Final: 30/09/2015 

 

Identificador  MILLORA‐MCM‐1516‐03 

Títol descriptiu  Redefinir la durada de les classes per equilibrar la càrrega lectiva 

Prioritat  Alta 

Descripció 
Redefinir el nombre de sessions de cada assignatura per deixar als alumnes més 
temps  de  treball  personal  i  que  puguin  millorar  la  dedicació  per  realitzar 
exercicis i projectes de classes. 

Motivació 

Des de direcció del màster, sempre s'ha buscat que els alumnes lliurin projectes 
de  gran  qualitat,  aprofitant  al  màxim  les  hores  de  treball  assignades  a  cada 
crèdit. El resultat obtingut ha estat sempre molt satisfactori, si bé els alumnes 
es trobaven en situacions d'estrès molt alt quan havien de realitzar lliuraments 
en dates similars. Com la part pràctica és sens dubte la més important i la que 
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més es  valora,  tant per professors  com per  alumnes,  per  tal  que els  alumnes 
puguin  treballar  de  forma menys  estressant,  augmentar  la  seva  capacitat  de 
concentració  i dedicació,  i per tant la qualitat de l'aprenentatge i  la satisfacció 
dels  alumnes  amb  el  programa  formatiu,  es  proposa  rebaixar  en  algunes 
sessions les assignatures, de manera que les hores d'aquestes classes les puguin 
dedicar a pràctiques. 

Tipus modificació  No substancial 

Responsable  Emiliano Labrador 

Data d’implantació 
Inici: 30/09/2015 
Final: 30/06/2016 

 

Identificador  MILLORA‐MCM‐1516‐04 

Títol descriptiu  Intercanviar de semestre 2 assignatures per adequar‐ho al flux d'aprenentatge. 

Prioritat  Alta 

Descripció 

Es proposa  intercanviar de semestre  l'assignatura “Entorn empresarial  i gestió 
de  les  oportunitats”  i  l'assignatura  “Eines  per  al  Desenvolupament  de 
continguts” de manera que el coneixement que es va impartir en cadascuna de 
d’elles sigui més aprofitat pels alumnes segons el  flux natural de coneixement 
que  hi  ha  establert  en  el màster.  Això  no  afecta  a  l'estructura  dels mòduls  i 
matèries. 

Motivació 

L'assignatura  d'”Eines  per  al  Desenvolupament  de  continguts”  proveeix  d'un 
coneixement transversal, aplicable a altres assignatures del màster, així com a 
la visió global dels alumnes de les possibilitats i sortides de la Multimèdia. Així, 
estaria bé que estigués en el primer semestre perquè els alumnes aconseguissin 
una  perspectiva  de  l'abast  del  màster  des  del  primer  moment.  L'assignatura 
d'”Entorn  empresarial”  es  centra  en  processos  de  la  indústria.  Processos  que 
són  directament  aplicables  al  TFM,  per  la  qual  cosa  estaria  bé  passar‐la  al 
semestre 2. 

Tipus modificació  No substancial 

Responsable  Emiliano Labrador 

Data d’implantació 
Inici: 01/01/2015 
Final: 30/09/2015 

 

 

Identificador  MILLORA‐MCM‐1516‐05 

Títol descriptiu  Augmentar el nombre de professors doctors 

Prioritat  Alta 

Descripció  Augmentar el nombre de professors que imparteixin classes que siguin doctors. 

Motivació 

El  professorat  del MCM  està  format  per  professors  interns  de  La  Salle‐URL  i 
sobretot per professors externs, ja que es busca una gran qualitat professional i 
una forta connexió amb la indústria. No obstant això, en ser un màster oficial, 
s'han de  seguir els  requeriments  legals  i  es buscaran professionals que a més 
posseeixin un doctorat. 

Tipus modificació  No substancial 

Responsable  Emiliano Labrador 

Data d’implantació 
Inici: 01/01/2015 
Final: 30/09/2015 

 

Identificador  MILLORA‐MCM‐1516‐06 

Títol descriptiu  Millorar el sistema d'avaluació de les assignatures i les seves ponderacions. 
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Prioritat  Alta 

Descripció  Millorar el sistema d'avaluació de les assignatures que figura en la memòria ja 
que hi ha alguns sistemes redundants i les seves ponderacions són poc flexibles. 
Es  revisen  perquè  sigui  més  coherent.  S'eliminen  alguns  dels  sistemes 
proposats  per  ser molt  similars  a  altres  usats  en  la mateixa  assignatura,  i  es 
modifiquen  les  ponderacions  pertinents  perquè  el  professor  pugui  adaptar 
l'avaluació a les seves necessitats. 

Motivació  El sistema d'avaluació descrit en la memòria conté redundàncies que poden ser 
confuses  pel  professor  a  l'hora  de  preparar  les  classes.  A més,  la  ponderació 
proposada no és gens  flexible, per  la qual  cosa el professor, una vegada més, 
veu  molt  limitada  la  seva  llibertat  a  l'hora  de  preparar  la  millor  manera 
d'avaluar als seus alumnes. 

Tipus modificació  No substancial 

Responsable  Emiliano Labrador 

Data d’implantació  Inici: 01/01/2015 
Final: 30/09/2015 

 

 

Identificador  MILLORA‐MCM‐1516‐07 

Títol descriptiu  Realitzar normativa sobre la realització del TFM 

Prioritat  Alta 

Descripció 

Realitzar una normativa completa sobre com s'ha de  realitzar el TFM, des del 
moment  de  la matriculació  fins  a  la  presentació  final,  detallant  tot  el  procés 
formal,  el  procés  de  desenvolupament  i  el  de  realització  dels  lliurables, 
memòria i presentació davant el tribunal. 

Motivació 

El  TFM és el moment  clau del màster,  on es  concreten  tots els  coneixements 
adquirits durant tot el curs. Són 20 crèdits ECTS, la qual cosa representa un terç 
de la dedicació total del màster. El procés porta una sèrie de passos a seguir  i 
l'alumne  pot  tenir  dubtes  en  algun  moment  ja  que  és  un  procés  que  dura 
diversos mesos. Es realitzarà una guia completa perquè l'alumne tingui clar tot 
el procés de principi a fi. 

Tipus modificació  No substancial 

Responsable  Emiliano Labrador 

Data d’implantació 
Inici: 30/09/2015 
Final: 30/06/2016 

 

 

Identificador  MILLORA‐MCM‐1516‐08 

Títol descriptiu  Millorar la visibilitat del màster de cara a l'exterior 

Prioritat  Alta 

Descripció  Augmentar la visibilitat del màster de cara al fet que sigui més conegut.  

Motivació 

Atès  que  la  satisfacció  de  l'alumnat  és  alta,  així  com  la  possibilitat  de  trobar 
feina, s'ha de donar a conèixer el bon treball que s'està fent. De cara a això, es 
planteja participar en conferències o congressos on es pugui donar visibilitat a 
aquest treball. 

Tipus modificació  No substancial 

Responsable  Emiliano Labrador 

Data d’implantació 
Inici: 01/01/2015 
Final: 30/09/2015 
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Identificador  MILLORA‐MCM‐1516‐09 

Títol descriptiu  Millorar la relació del màster amb l'empresa 

Prioritat  Mitja 

Descripció 
Continuar  amb  la  política  de  col∙laboració  amb  empreses  en  les  assignatures 
per millorar la motivació dels alumnes i el seu coneixement dels processos de la 
indústria. 

Motivació 
Atès que aquest curs s’ha realitzat una pràctica amb una empresa dins d'una de 
les assignatures i ha estat un èxit, es busca mantenir o augmentar en la mesura 
del possible aquesta pràctica. 

Tipus modificació  No substancial 

Responsable  Emiliano Labrador 

Data d’implantació 
Inici: 30/09/2015 
Final: 30/06/2016 

 

Identificador  MILLORA‐MCM‐1516‐10 

Títol descriptiu  Millorar contingut assignatura “Guió interactiu” 

Prioritat  Mitja 

Descripció 
Millorar  el  contingut  de  l'assignatura  de  Guió  interactiu  per  diferenciar‐se 
encara més de la impartida en el grau multimèdia. 

Motivació 

Un dels comentaris que han fet els alumnes del màster que prèviament havien 
fet el grau multimèdia, és que l'assignatura de “Guió multimèdia” era semblant 
a  la  que  ja  havien  realitzat.  Si  bé  el  contingut  era  molt  més  profund  que  el 
donat en el grau, sí que hi havia una certa continuïtat. Es treballarà perquè hi 
hagi una completa diferenciació entre ambdues assignatures. 

Tipus modificació  No substancial 

Responsable  Emiliano Labrador 

Data d’implantació 
Inici: 30/09/2015 
Final: 30/06/2016 
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4. IDONEÏTAT DEL SGIQ PER AL SEGUIMENT DE 
L’ENSENYAMENT 

4.1. AGENTS IMPLICATS EN L’ELABORACIÓ DE L’IST 

El responsable de programa formatiu té l’encàrrec d’elaborar el present informe de seguiment, comptant 

amb la col∙laboració del director de programes formatius. A tal efecte, es tenen en compte els criteris de 

revisió  definits  al  procediment  del  SGIQ  “Revisió  dels  programes  formatius”.  El  responsable  del  present 

programa al que correspon aquest IST és el Sr. Emiliano Labrador. 

La taula amb el recull d’indicadors que es presenta a l’apartat 2 del present informe és proveïda a cadascun 

dels responsables de programa per la secretaria acadèmica, qui a la seva vegada rep aquests del rectorat de 

la Universitat Ramon Llull. Els centres de la URL introdueixen les dades corresponents als seus programes a 

les bases de dades del rectorat, i és aquest qui calcula els indicadors per a tots els centres de la Universitat 

seguint un estàndard comú. Aquesta  transversalitat atorgada per secretaria acadèmica  i el  rectorat de  la 

URL augmenta encara més la garantia de fiabilitat i homogeneïtat dels indicadors. 

Per  altra  banda,  el  rectorat  de  la  URL  i  les  secretaries  acadèmiques  dels  centres  administren  el web  de 

seguiment  que  publica  els  indicadors  i  informació  de  tots  els  programes  impartits  a  la  Universitat. 

D’aquesta manera s’estableix un mecanisme de garantia de la consistència de tots els indicadors públics.  

Finalment, l’aprovació del IST pertany a la direcció de l’Escola, presidida pel Dr. Francesc Miralles. 

Durant el procés d’elaboració dels  informes de seguiment,  l’àrea de qualitat de La Salle URL dóna suport 

metodològic  i  és  responsable  de  fer  la  valoració  sobre  l’adequació  del  SGIQ  per  al  seguiment  dels 

programes formatius. 

4.2. RESPONSABILITATS EN L’EXECUCIÓ DEL IST 

L’equip directiu del centre, a través de l’aval del Director d’Escola, delega la responsabilitat de l’execució de 

l’IST al responsable del programa formatiu. Aquesta execució es centra de forma majoritària en l’impuls de 

les accions de millora detallades en l’apartat 3.4 d’aquest informe. 

Així, en el cas del present títol, l’execució correspon al Sr. Emiliano Labrador, qui es recolzarà àmpliament 

en la direcció de l’Escola. 

4.3. VALORACIÓ SOBRE L’ADEQUACIÓ DEL SGIQ PER AL SEGUIMENT DELS 
PROGRAMES FORMATIUS 

ANTECEDENTS 

Anys enrere, cadascuna de les titulacions de la nostra institució ha garantit la seva qualitat tot aplicant els 

requisits del sistema de garantia de la qualitat definits en el capítol 9 de les memòries verificades. 

En la convocatòria 2010 La Salle va evolucionar el seu sistema de gestió interna de la qualitat a través d’un 

disseny  seguint  les  bones  pràctiques  del  programa  AUDIT  (concretades  en  les  seves  directrius).  Així,  la 

direcció del centre feia una aposta clara per la qualitat, situant‐la com a element encara més estratègic per 

a  la  institució.  A  finals  de  l’any  2010,  l’AQU  va  emetre  una  valoració  global  positiva  del  disseny  del  nou 

SGIQ. 
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VALORACIÓ 

En línies generals, i atenent al desplegament actual dels procediments, es fa una valoració general positiva, 

i  entenem  que  el  SGIQ  dóna  una  bona  cobertura  a  les  activitats  necessàries  per  al  seguiment  de  les 

titulacions. Es detallen a continuació els procediments que impacten en les activitats relacionades amb el 

seguiment de  les  titulacions, així com altres que  impacten en activitats del marc VSMA en un sentit més 

ampli: 

‐ Catàleg de programes formatius. 

‐ Gestació, maduració i aprovació interna de nous programes formatius. 

‐ Disseny i aprovació externa de nous programes formatius. 

‐ Revisió de programes formatius. 

‐ Modificació de programes formatius. 

‐ Acreditació de programes formatius. 

‐ Extinció de programes formatius. 

4.4. VALORACIÓ DEL RESPONSABLE DE L’ELABORACIÓ DEL IST 

 

Les eines  incloses dins del SGIQ de La Salle‐URL són un dels mètodes que permeten a  la coordinació del 

màster fer un seguiment de la titulació, tant en els seus objectius i metodologia com a l’hora impartir‐lo. La 

principal preocupació de coordinació és proveir als alumnes d'un coneixement profund i actualitzat de les 

matèries que  s’han  impartit,  i  el  seguiment anual és un dels mecanismes que permeten  recopilar dades, 

analitzar‐los i ser conscients dels punts de millora. 

La  taula d'indicadors proveeix d'unes dades que es prenen des de diferents  departaments  i  en diferents 

moments del curs, per la qual cosa aquesta recopilació permet fer relacions entre els diferents conceptes, 

que  dota  d'una  visió  de  conjunt  imprescindible  per  extreure  conclusions  i  poder  prendre  decisions  que 

permetin una millora contínua. 

En  conclusió,  l'informe de  seguiment  de  la  titulació  és  una  eina  imprescindible  per  establir  els  punts  de 

millora i que la innovació prengui un rumb adequat per a la correcta evolució del programa any rere any i 

que es compleixin els objectius establerts en el dimarts de la forma més adequada possible. 

 


