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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/arquitecturaiconstruccio/master-arquitectura-mgic-barcelona 

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: 

Informació general 

Accés als estudis 
Objectius de la titulació. 
Perfil d’ingrés. 
Nombre de places ofertes. 

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. 
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. 

Enllaços d’interès 
(part inferior dreta) 

Planificació operativa del 
curs 

Calendari acadèmic. 
Recursos d’aprenentatge: laboratoris. 
Recursos d’aprenentatge: biblioteca. 

Accés als estudis Perfil de sortida. 

Enllaços d’interès -
> Informació 
acadèmica  
(part inferior dreta) 

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. 

Accés als estudis Normativa de trasllats. 

Treballs final grau/màster Normativa i marc general. 

Matrícula 
Sessions d’acollida i tutorització. 
Pla d’acció tutorial. 

eStudy La Salle 
(part superior - dreta) 

Planificació operativa del 
curs 

Recursos d’aprenentatge: Espais virtuals de 
comunicació. 

  

De tota manera, cal considerar que el  portal web del campus universitari de La Salle – URL està en constant 

evolució, i per aquesta raó pot haver-hi modificacions respecte aquesta taula per tal de millorar la forma en 

que els usuaris accedeixen a la informació pública dels programes formatius. 
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Pel que fa a la informació pública disponible del desenvolupament operatiu de l’ensenyament, així com dels 

indicadors corresponents, informem que es troba disponible a través a 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 

web de la URL. 

http://montseny.rectorat.url.edu/ImplementacioTIT/Index.aspx?ReturnUrl=%2fImplementacioTIT%2fprivat

%2fdefault.aspx  
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2. INFORMACIÓ PÚBLICA SOBRE ELS INDICADORS DE 
L’ENSENYAMENT 

  

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Accés 

i 

matrícula 

Número de places ofertes   30 30  

Ràtio admissions/oferta   19/30 7/30  

% estudiants matriculats de nou ingrés   100% 100%  

% titulacions prèvies amb les quals s'accedeix   (1) (1)  

    
Característiques        

de l'alumnat 
% d'estudiants segons país de procedència   (2) (2)  

    

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

% hores de docència impartida segons categoria docent    (3) (3)  

    

Mètodes docents % hores per modalitat docent   (4) (4)  

    

Espais 
Utilització d'aulari. Laboratoris, biblioteques i altres 
recursos materials de suport a l'aprenentatge 

  (5) (5)  

     

Campus virtual 
Utilització del campus virtual (volum compartit, nombre 
d'accessos, volum de descàrregues…) 

  (6) (6)  

     
Avaluació dels 

aprenentatges 
Mètodes d'avaluació emprats (treballs, exàmens…)   (7) (7)  

     

Pràctiques 

externes 

i mobilitat 

% d'estudiants que han completat satisfactòriament les 
pràctiques externes  

  0% 0%  

% d'estudiants propis que participen en programes de 
mobilitat (marxen) 

  0% 0%  

    

Activitats d'orientació 
Per a la professió   (8) (8)  

Per a la inserció laboral   (9) (9)  

    

Satisfacció 

Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu   8,3 8,8  

Satisfacció dels titulats amb la formació rebuda   --- ---  

Satisfacció del professorat amb el programa formatiu    --- ---  

Taxa d'intenció de repetir estudis    --- ---  

    

Rendiment 

acadèmic 

Taxa de rendiment   100% 100%  

% d'excel·lents i MH   0% 0%  

Taxa d'abandonament   0% 0%  

Taxa de graduació en el temps previst t   100% 100% 
I
  

Taxa d'eficiència en el temps previst t   100% 100% 
I
  

Duració mitjana dels estudis   1,5 1,5 
II
  

     

Resultats personals 
Assoliment de competències transversals (treballs finals i 
valoracions auto percebudes, enquesta inserció laboral) 

  (10) (10)  

     
Inserció 

laboral 

Taxa d'ocupació (EIL)   81% 
III

 75% 
III

  

Taxa d'adequació de la feina als estudis (EIL)   88% 
IV

 100% 
IV

  

 

 

 



       

 
Pàgina 5 de 13 

(1): 

 2009-2010 2010-2011 

No consta 70% 75% 

Arquitectura Tècnica 30% 25% 

 

(2):  

 2009-2010 2010-2011 

Espanyols 90% 62,50% 

Estrangers 10% 37,50% 

 

2009-2010 

 
Mèxic 50% 

Veneçuela 50% 

2010-2011 

 
Colòmbia 33,33% 

Veneçuela 66,67% 

 

(3): 

Les categories acadèmiques dels professors, no han estat adaptades al que marca els nous estatuts de la Universitat Ramon Llull 

fins l’octubre d’aquest any 2011. En aquesta data es va fer una notificació al Secretari de la Universitat dels criteris que s’havien 

seguit en l’assignació de categories i quins eren els nomenaments resultants. És per aquest motiu que no es poden donar dades 

sobre aquest indicador amb les categories existents actuals per cursos anteriors al 2011-12. 

 

(4): 

 2009-2010 2010-2011 

Classe teòrica presencial 73% 73% 

Visites d’obra 3,65% 3,65% 

Exercicis de seguiment i valoració 11,20% 11,20% 

Seguiment de màster 2,65% 2,65% 

Seguiment de Treball Final de Màster 9,50% 9,50% 

 

 (5):  

Es disposa d’un aula de capacitat per 30 alumnes (EPSON). 
Per fer les pràctiques i treballs es disposa de diferents laboratoris. 
També comparteixen altres serveis com la biblioteca, centre de serveis informàtics, reprografia i edicions, restaurant, etc. 
Es segueix el “Real Decreto 557/1991, de 12 de abril, sobre creación y reconocimiento de Universidades y Centros Universitarios”. 
 

(6):  

Els alumnes disposen del campus virtual anomenat  “eStudy” sobre una plataforma “Moodle”. El total de correus electrònics 
són els que es detallen a continuació: 
 
Total enviats: ~3500 

- Gestió interna (secretaria acadèmica): ~2000 
- Enviats per l’alumnat: ~500 
- Enviats pel professorat: ~1000 
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Total rebuts: ~5000 

- Gestió interna: ~3000 
- Rebuts alumnat: ~600 
- Rebuts professorat: ~2000 

 
La documentació disponible a la “intranet” d’“estudy” és segons els mòduls: 

- M1 Gestió tècnica del projecte: 932 pàgines 
- M2 Gestió d’industrials, sub-contractistes i subministradors: 1134 pàgines 
- M3 Gestió del procés constructius: 3298 pàgines 
- M4 Gestió de qualitat d’obra: 2882 pàgines 
- M5 Gestió de l’edificació i infraestructura acabada: 1955 pàgines 
- M6 Gestió econòmica: 4451 pàgines 
- M7 Gestió administrativa i legal: 1507 pàgines 

TOTAL: 16159 pàgines 
 

(7): 
 
Per a l’avaluació continuada de les assignatures es fa un total de 34 exercicis durant el curs. Les principals eines són: 

- Assistència a classe. 
- Participació activa de l’alumne al debat sobre casos. 
- Treballs realitzats a classe i a casa. 
- Exercicis de seguiment i valoració en funció del grau d’evolució del mòdul. 
- Treball Final de Màster. 

 

(8):  
 
Es realitzen activitats específiques per afavorir el contacte al mon laboral fent visites d’obra (total 14 visites) i 8 presentacions 
d’empreses del sector. 
 

(9): 
 
Al llarg del màster, des de diferents àmbits, s’organitzen actes per orientar a l’alumne en el seu futur professional, com poden ser el 
“Career Services Departament”, l’associació d’antics alumnes, o xerrades que s’organitzen a la institució convidant els col·legis 
professionals. Dins del “Career Services Departament” es disposa d’una “borsa de treball” de primera i segona ocupació. 
 

I : Curs inici 2009. 

II : Tots els titulats el 2010. 

 
(10):  
 
Totes les assignatures han dissenyat quines competències transversals o genèriques es poden avaluar i les rúbriques pertinents per 
fer-ho sense dispersió de criteris. Els nostres alumnes assoleixen aquestes competències i ho demostren amb la bona acollida que 
tenen en el mercat laboral. 

 
III : Dada extreta sobre aquells titulats dels quals es té informació sobre el lloc de treball. 

IV : Percentatge calculat sobre aquells estudiants els quals tenen un lloc de treball i n'han donat la informació. 
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3. ANÀLISI VALORATIVA DE L’ENSENYAMENT I ACCIONS DE 
MILLORA 

Aquets anàlisi es realitza amb l’objectiu d’incorporar, de forma continuada, les millores que s’han detectat 

al llarg del curs. 

Val a dir que, tant els continguts docents, com els procediments d’ensenyament emprats, com els 

professors que els han impartit, han estat objecte d’anàlisi rigorós. El resultat d’aquest anàlisi ha portat 

com a conseqüència la reducció d’introduir canvis i/o millores significatives en el curs.  

Per a evidenciar les conclusions i afirmacions que es plantegen a l’informe de seguiment, s’han dut a terme 

les següents accions: 

- 8 reunions de coordinació professors / Director / Coordinador, amb les actes corresponents. 

- 129 hores d’exercicis de seguiment i avaluació, tots arxivats en els expedients corresponents. 

- 40 hores de sessions de seguiment del Màster, documentades. 

- 106 hores de tutories i seguiment del Treball Final de Màster (TFM). 

- Valoració diària del professorat per part de cada alumne. 

- Valoració diària de l’alumnat per part del professor. 

- Enquestes trimestrals complimentades pels alumnes. 

- Juntes d’avaluació. 

- Contactes (documentats) amb empleadors dels titulats per conèixer el seu grau de satisfacció. 

- % de becaris en pràctiques que han assolit contracte definitiu amb l’empresa. 

- % de inserció en el mon laboral a través de la realització del MGIC. 

3.1. ANÀLISI VALORATIVA DE DADES I INDICADORS 

Els indicadors utilitzats ens demostren la qualitat del curs. 

Cal destacar la extensa documentació disponible que ratifica aquest aspecte. 

Els estudiants matriculats han passat de 19 al curs 2009-2010 a 7 al curs 2010-2011. La disminució en la 
demanda de places ve donada per la crítica situació del sector. A tal efecte, a l’apartat 3.4 es planteja una 
acció de millora en aquest sentit (MILLORA-MGIC-2010-02). 

En aquest sentit, és important destacar que, tal com ja s’indicava en la memòria aprovada per ANECA i 
AQU, aquest màster és absolutament professionalitzador. 

Aquest aspecte va ser fonamental a l’hora de definir els perfils del professorat. Es va considerar 
imprescindible comptar amb professors amb una dilatada experiència professional en tots els àmbits del 
sector de la construcció. 

Tot el professorat que està impartint el MGIC, des de l’òptica de tots els agents implicats en el procés 
constructiu (despatxos professionals, promotors, constructors, project managers, industrials i 
administracions públiques), ocupen càrrecs rellevants en els seus àmbits d’actuació.  
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3.2. ANÀLISI DEL GRAU D’ASSOLIMENT DE LES ESPECIFICACIONS ESTABLERTES 
A LA MEMÒRIA VERIFICADA 

En primer lloc analitzarem el grau d’acompliment dels diferents objectius del programa formatiu (definits a 

la memòria verificada per ANECA). A les taules que es presenten a continuació s’analitza cadascun dels 

mateixos de forma individual.  

Objectiu 1 

“Los objetivos son: Proporcionar una formación adecuada, de perfil europeo y de carácter 
generalista, ajustada a las necesidades reales del mercado laboral del sector de la construcción, 
enfocada a la gestión integral de todo el proceso edificador, en la cual intervienen todos los agentes 
(proyectistas, promotores, constructores, empresas industriales y administraciones públicas), 
sustentada en bases técnicas, teóricas, tecnológicas y prácticas y fundamentada en la transmisión 
de experiencia por parte de un profesorado de alta y demostrada capacidad profesional. El Máster 
Universitario en Gestión Integral de la Construcción es un Máster profesionalizador de carácter 
eminentemente técnico.” 

Grau d’acompliment 100% assolit 

Punts forts 
Satisfacció dels estudiants, taxes de rendiment acadèmic i assoliment de 
competències.  

 

Objectiu 2 

“Los alumnos que finalicen el Máster dispondrán de la preparación necesaria para incorporarse, en 
el mundo laboral, en cualquiera de los ámbitos de los agentes que intervienen en el proceso 
edificador. Estarán preparados para desarrollar sus capacidades laborales en despachos 
profesionales, despachos de consultoría, empresas promotoras, empresas constructoras, empresas 
industriales del sector y administraciones públicas.” 

Grau d’acompliment 80% 

Punts forts Taxa d’ocupació, i per tant satisfacció dels empleadors. 

 

Objectiu 3 

“El Master universitario en Gestión Integral de la Construcción responde a una demanda, 
reiteradamente reclamada por el sector de la construcción, de disponer de un profesional con 
capacidad para desarrollar, con garantías, la gestión del proceso edificador, desde una perspectiva 
integral y con el particular enfoque de cada uno de los agentes que intervienen. Se garantizaran, 
por supuesto las competencias básicas de acuerdo con los descriptores de Dublín y 
aquellas otras que figuran en el MECES, tal como se indica en la memoria aprobada.”  

Grau d’acompliment 100% 

Punts forts 
Taxa d’adequació de la feina als estudis i dels estudis al mercat laboral, per ser un 
màster dissenyat a partir del coneixement profund de les necessitats d’aquest. 

 

Per tot el que s’ha exposat podem afirmar que: 

- S’ha assolit el perfil de formació pretès. 

- S’han acomplert, a plena satisfacció, els compromisos de recursos de personal. 

- S’ha ajustat la planificació a la prevista en la memòria incorporant-hi, a petició dels alumnes, 

continguts relatius a gestió del coneixement, finances per a nom financers, i recursos humans i 

habilitats personals. 
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3.3. 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 previstes per al 

període 2010-2011. A les taules que es presenten a continuació s’analitza cadascuna d’aquestes de forma 

individual. 

 

Identificador MILLORA-MGIC-2009-01 

Títol descriptiu Convidar als alumnes a xerrades extratitulars sobre “gestió del coneixement”. 

Descripció 

L’escola d’arquitectura posarà a disposició dels alumnes del màster  la 
possibilitat d’assistir a xerrades centrades en com procedimentar els 
mecanismes per fer extensiva, a tota una organització empresarial, noves 
tecnologies, sistemes constructius i mètodes. 

Tipus modificació No substancial 

Resultat assolit Satisfactori 

Explicació detallada 

S’han realitzat xerrades per part d’empreses del sector relacionades amb els 
continguts del mòdul de Gestió d’industrials, sub-contractistes i 
subministradors. Les sessions s’han desenvolupat en el curs amb bon un grau 
de satisfacció per part dels alumnes. 

Evidències del resultat 
La valoració positiva del resultat s’ha fet manifest als informes de seguiment de 
les sessions. 

 

Identificador MILLORA-MGIC-2009-02 

Títol descriptiu 
Convidar als alumnes a xerrades extratitulars sobre “finances per a no 
financers”. 

Descripció 
L’escola d’arquitectura posarà a disposició dels alumnes del màster la 
possibilitat d’assistir a xerrades centrades en aspectes financers relatius al 
procés constructiu. 

Tipus modificació No substancial 

Resultat assolit Satisfactori 

Explicació detallada 
S’han realitzat xerrades per desenvolupar habilitats financeres relacionades 
amb els continguts del mòdul de Gestió Econòmica. Les sessions s’han 
desenvolupat en el curs amb un bon grau de satisfacció per part dels alumnes. 

Evidències del resultat 
La valoració positiva del resultat s’ha fet manifest als informes de seguiment de 
les sessions. 
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3.4. ACCIONS DE MILLORA PROPOSADES PER AL PERÍODE 2011-2012 

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

2011-2012. A les taules que es presenten a continuació s’analitza cadascuna d’aquestes de forma 

individual. 

Identificador MILLORA-MGIC-2010-01 

Títol descriptiu Sessions de formació de programaris relacionats amb les matèries teòriques. 

Prioritat Mitja 

Descripció 
L’acció suposa l’aprenentatge d’eines de suport informàtic d’aplicació directa 
amb la pràctica dels coneixements teòrics a l’àmbit professional. 

Motivació 
En relació amb l’objectiu 1 adoptem l’acció d’oferir un curs de Programa de 
Gestió Microsoft PROJECT. 

Tipus modificació No substancial 

Responsable Enric Peña, Isidro Navarro 

Data d’implantació Inici al novembre 2011 fins a setembre 2012 

 

Identificador MILLORA-MGIC-2010-02 

Títol descriptiu 
Iniciatives per augmentar el grau de satisfacció i la motivació mitjançant una 
major connexió alumne-professor, i professor-professor de diferents matèries. 

Prioritat Mitja 

Descripció 
El coordinador de cada matèria revisarà la càrrega de treball de les 
assignatures, i es potenciaran els canals de comunicació i informació per a la 
millora dels objectius, mètodes i mitjans propis de cada assignatura.   

Motivació 
En relació amb l’objectiu 2 adoptem l’acció d’incrementar la programació de 
reunions de coordinació amb professors i la participació de professors a les 
sessions de seguiment de Treball Final de Màster. 

Tipus modificació No substancial 

Responsable Enric Peña, Isidro Navarro 

Data d’implantació Inici al novembre 2011 fins a setembre 2012 
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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 família de programes. Així, elabora l’IST seguint els criteris de revisió 

ajustats al procediment LS-DPF-09, així com les plantilles definides i revisades a tal efecte. El responsable 

d’aquest programa formatiu és el Sr. Enric Peña. 

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

cadascun dels responsables de programa des de la secretaria acadèmica, qui extreu la informació dels 

sistemes d’informació del centre, així com dels diferents informes que es generen al SGIQ1. Aquesta 

transversalitat de la secretaria acadèmica augmenta encara més la garantia de fiabilitat i homogeneïtat dels 

indicadors. 

És la mateixa secretaria acadèmica la responsable del lliurament dels indicadors al rectorat de la Universitat 

Ramon Llull, i qui administra el web de seguiment que publica tots els indicadors de tots els programes 

impartits a la Universitat. La Salle estableix d’aquesta manera un mecanisme de garantia de la consistència 

de tots els indicadors publicats.  

L’aprovació dels ISTs pertany a la junta acadèmica, presidida pel Dr. Robert Terrades. 

Al llarg de la creació dels informes, el departament de processos i qualitat dóna suport metodològic per a la 

seva elaboració. De la mateixa manera, també és responsable de fer la valoració sobre l’adequació del SGIQ 

per al seguiment dels programes formatius. Una vegada elaborats els ISTs per part dels diferents àmbits 

educatius, és processos i qualitat qui agrega els informes de seguiment dels diferents àmbits per rendir-ne 

comptes al rectorat de la Universitat Ramon Llull2. 

4.2. RESPONSABILITATS EN L’EXECUCIÓ DEL IST 

L’equip directiu del centre, a través de l’aval de la presidència de la junta acadèmica, 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 anteriorment. 

Així, en el cas del present títol, l’execució correspon al Sr. Enric Peña qui es recolzarà àmpliament en la 

presidència de la junta acadèmica. 

La responsabilitat de l’execució específica de cadascuna de les accions de millora queda recollida a les 

taules de l’apartat 3.4 del present IST. 

  

                                                           
1   

Memòria de disseny del SGIQ de La Salle – URL, document LS-MPLS-v01, procediment LS-DPF-09, pàgines 194 i 195. 
2
  Memòria de disseny del SGIQ, document LS-MPURL-v01, procediment MSGIQ-URL-FT-D2/03. 
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4.3. VALORACIÓ SOBRE L’ADEQUACIÓ DEL SGIQ PER AL SEGUIMENT DELS 
PROGRAMES FORMATIUS 

ANTECEDENTS 

Els darrers anys, 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 al 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. 

Actualment, La Salle URL es troba en fase de desplegament dels procediments declarats a l’SGIQ avaluat, 

seguint les prioritats que es van fixar als objectius de qualitat planificats per al 2011-20123. A continuació es 

presenten de forma sintètica: 

- Augmentar la cultura de gestió de la qualitat a la institució. 

- Desplegament dels processos del bloc de gestió del catàleg de programes formatius. 

- Desplegament del procés de mesura de satisfacció de l’alumnat. 

- Desplegament del procés d’al·legacions, reclamacions i suggeriments de l’alumnat. 

VALORACIÓ 

En línies generals, es fa una valoració general positiva, atenent a l’augment de procediments desplegats de 

forma anticipada al curs 2010-2011, així com en el present curs 2011-2012 fins a data del present informe. 

Es detallen a continuació els procediments que impacten en les activitats relacionades en el seguiment, així 

com altres que impacten en activitats del marc VSMA en un sentit més ampli: 

- Pel que fa a la creació de nous programes, s’han desplegat ja els procediments de gestació i 

maduració de nous programes formatius (LS-GCP-014), així com una part significativa del 

procediment de ‘Roadmap i catàleg de programes formatius’ (LS-GCP-025). 

- Desplegament d’una part significativa del procediment de revisió (LS-DPF-096). S'han actualitzat els 

criteris de revisió, prenent en consideració: 

o Les reflexions internes fetes al finalitzar la revisió de títols del curs 2009-2010. 

o Els canvis introduïts en la ‘Guia per al seguiment de les titulacions oficials de grau i màster, 

versió: 2.0’, publicada per l’AQU al mes de maig de 2011. 

o Els comentaris que s’inclouen en els informes d'avaluació del seguiment de titulació del 

curs 2009-2010, elaborats per l’AQU durant el mes de novembre de 2011. 

o Els comentaris que s’inclouen en els informes de valoració del seguiment de la Universitat 

Ramon Llull 2009-2010, elaborat per l’AQU durant el mes de desembre de 2011. 

o Les pautes de revisió establertes al propi procediment LS-DPF-09. 

                                                           
3  Els objectius de qualitat 2011-2012, juntament amb la seva descripció detallada, les accions específiques que els 

concreten, i els llindars dels indicadors per a la seva avaluació es concreten a la memòria de disseny del SGIQ La Salle - 

URL, document LS-MPLS-v01, pàgines 259 a 262. 
4  Memòria de disseny del SGIQ La Salle - URL, document LS-MPLS-v01, pàgines 75 a 79. 
5  Memòria de disseny del SGIQ La Salle - URL, document LS-MPLS-v01, pàgines 81 a 92. 
6  Memòria de disseny del SGIQ La Salle - URL, document LS-MPLS-v01, pàgines 193 a 198. 
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També durant el curs 2010-2011 es va realitzar el disseny detallat d’alguns mecanismes que impactaran de 

forma positiva en seguiment. Malgrat no impacten a la present revisió, ja que s’estan desplegant en el 

present curs 2011-2012, si que impactaran a la revisió del curs entrant. En concret: 

- S’ha estès a tots els programes l’ús dels mecanismes emprats per a la mesura d'expectatives de 

qualitat de l'alumnat a l’inici del títol. 

- S’han uniformitzat els mecanismes emprats per a la mesura de satisfacció de l’alumnat en tots les 

programes de La Salle – URL (tant propis com oficials), així com els mecanismes de report. 

Una vegada finalitzada la revisió de programes per al curs 2010-2011 (i per tant amb posterioritat al 

lliurament d’aquest informe), es realitzarà una reflexió per a decidir quines modificacions s’introdueixen al 

propi procediment de revisió de programes, a fi de garantir la millora continuada del mateix. 

Així, i atenent al desplegament actual i al desplegament planificat per al curt termini, entenem que el SGIQ 

dóna ja una bona cobertura a les activitats necessàries per al seguiment dels títols. De tota manera, és de 

preveure que aquesta cobertura millorarà a mida que el desplegament avanci en els propers temps. 




