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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: 

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 tutorització. 

eStudy La Salle 
(part superior dreta) 

Planificació operativa del 
curs 

Recursos d’aprenentatge: espais virtuals de 
comunicació. 

 

 

 

 

http://www.salle.url.edu/arquitecturaiconstruccio/master-arquitectura-mgic-barcelona
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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 

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/ 

 

(*) Les guies docents de les assignatures es poden obtenir clicant sobre cada una de les matèries en la llista 

que apareix en l’apartat: “Programa Acadèmic” del web.   

http://www.salleurl.edu/WCM_Front/Formaciones/Pestanyes/_FHq0KEgb-

SQ8r7JBEag5ooPB6h93h7kGRtFO3dUOmJKX5on_IdF1V8UhRLa1ZtIfCDfZ2knoDENAu7zsKNeYjVeSoblXvnQN

p60NvQkl7RznK1Rcu4ziEA  

(**) Aquest títol no contempla pràctiques externes. 

  

https://seguimentto.url.edu/
http://www.salleurl.edu/WCM_Front/Formaciones/Pestanyes/_FHq0KEgb-SQ8r7JBEag5ooPB6h93h7kGRtFO3dUOmJKX5on_IdF1V8UhRLa1ZtIfCDfZ2knoDENAu7zsKNeYjVeSoblXvnQNp60NvQkl7RznK1Rcu4ziEA
http://www.salleurl.edu/WCM_Front/Formaciones/Pestanyes/_FHq0KEgb-SQ8r7JBEag5ooPB6h93h7kGRtFO3dUOmJKX5on_IdF1V8UhRLa1ZtIfCDfZ2knoDENAu7zsKNeYjVeSoblXvnQNp60NvQkl7RznK1Rcu4ziEA
http://www.salleurl.edu/WCM_Front/Formaciones/Pestanyes/_FHq0KEgb-SQ8r7JBEag5ooPB6h93h7kGRtFO3dUOmJKX5on_IdF1V8UhRLa1ZtIfCDfZ2knoDENAu7zsKNeYjVeSoblXvnQNp60NvQkl7RznK1Rcu4ziEA
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2. INFORMACIÓ PÚBLICA SOBRE ELS INDICADORS DE 

L’ENSENYAMENT 

  

Curs implantació del títol (2007-2008) 

  

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Accés 
i 
matrícula 

Número de places ofertes 30 30 30 30 

Ràtio admissions/oferta 19/30 7/30 8/30 14/30 

% estudiants matriculats de nou ingrés 100% 100% 89% 100% 

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

      
Característiques        
de l'alumnat 

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

      

Professorat 
% de docència impartida per professors doctors 50% 50% 50% 49% 

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

      

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

      

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

(5) (5) (5) (5) 

      

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

(6) (6) (6) (6) 

      
Avaluació dels 
aprenentatges 

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

      

Pràctiques 
externes 
i mobilitat 

% d'estudiants que han completat satisfactòriament les 
pràctiques externes  

0% 0% 0% 0% 

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

0% 0% 0% 0% 

      

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

Per a la inserció laboral (9) (9) (9) (9) 

      

Satisfacció 

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

Satisfacció dels titulats amb la formació rebuda --- --- 8,6 7,2 

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

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

      

Rendiment 
acadèmic 

Taxa de rendiment 100% 100% 81% 100% 

% d'excel·lents i MH 0% 0% 28,6% 0% 

Taxa d'abandonament 
0% 0% 0% 

28,6% 
(cohort 
2010-11) 

Taxa de graduació en el temps previst t (t+1 des del 2011) 100% 100% I 71,43% 71,43% 

Taxa d'eficiència 100% 100% I 100% 100% 

Duració mitjana dels estudis 1,5 1,5 II 1 1 

      

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

(10) (10) (10) (10) 

      
Inserció 
laboral 

Taxa d'ocupació (EIL) 81% III 75%III 100%III --- 

Taxa d'adequació de la feina als estudis (EIL) 88% IV 100%IV 100%IV --- 
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(1): 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

No consta 70% 75% 91% 83% 

Arquitectura Tècnica 30% 25% 9% 17% 

 

(2): 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013   

Espanyols 90% 62,50% 45% 39%  

Estrangers 10% 37,50% 55% 61%  

 

2009-2010 

 
Mèxic 50% 

Veneçuela 50% 

2010-2011 

 
Colòmbia 33,33% 

Veneçuela 66,67% 

2011-2012 

 
Colòmbia 66,67% 

Veneçuela 16,67% 

 Perú 16,67% 

2012-2013   

 Colòmbia  37%  

 

El Salvador    9% 

Equador 18% 

Mèxic 9% 

Veneçuela 27% 

 

 

 

(3): 

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

a l’octubre d’aquest curs 2011-12. 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 provisionals. Al llarg d’aquest curs es va acabar 

d’ajustar tot aquest tema. És per aquest motiu que no es poden donar dades del tot fidedignes sobre aquest indicador amb les 

categories existents durant el curs 2011-2012. 

2012-2013: 49% contractat doctor; 51% associat.  
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(4): 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Classe teòrica presencial 73% 73% 73% 73% 

Visites d’obra 3,65% 3,65% 3,65% 3,65% 

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

Seguiment de màster 2,65% 2,65% 2,65% 2,65% 

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

 

(5): 

Es disposa d’un aula de capacitat per a 30 alumnes (EPSON). 
Per a 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 CentrosUniversitarios”. 
 

 

(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: ~3700 

- Gestió interna (secretaria acadèmica): ~2100 
- Enviats per l’alumnat: ~550 
- Enviats pel professorat: ~1050 

 
Total rebuts: ~4800 

- Gestió interna: ~2350 
- Rebuts alumnat: ~600 
- Rebuts professorat: ~1850 

 
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 a afavorir el contacte al món laboral fent visites d’obra (total 15 visites) i 8 presentacions 
d’empreses del sector. 
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(9): 
 
Al llarg del màster, des de diferents àmbits, s’organitzen actes per a 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 durant el curs del qual s’informa. 

 
(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. 

 

   

  2013-14 2014-15   

Accés 
i 

matrícula 

Número de places ofertes de nou accés 90 90   

Estudiants matriculats de nou ingrés 21 45   

% estudiants matriculats de nou ingrés respecte del total 100% 68%   

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

(0) (0)   

Nombre total d’estudiants matriculats 21 66   

Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 55 48,3   

      
      

Professorat 
% hores de docència impartida per professors doctors 49% 49%   

% 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 5,6/10 6,6/10   

Satisfacció dels titulats amb la formació rebuda 6,6/10 7,2/10   

Satisfacció del professorat amb el programa formatiu 10/10 10/10   

Taxa d'intenció de repetir estudis 75% 87,5%   

      

Resultats acadèmics 

Taxa de rendiment 99% 89%   

Taxa d'abandonament 0% 9,52%   

Taxa de graduació en t - 71,4%   

Taxa d'eficiència - 100%   

Duració mitjana dels estudis - 2 anys   

      
Inserció 
laboral 

Taxa d'ocupació (EIL) 100%(2) 73%   

Taxa d'adequació de la feina als estudis (EIL) 100% 100%   
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(0)  

2013-14: 46% titulacions estrangeres; 22% graduats en ciències de l’edificació; 10% Arquitecte Tècnic;  22% 

Arquitecte superior. 

2014-15: 58% titulacions estrangeres; 4% Diplomats o llicenciats en administració d’empreses o 

empresarials; 28% Arq. tècnics o graduats en edificació; 4% Arquitectes; 4% Graduats en disseny; 2% Llic. 

en geografia. 

(1) 49% Contractat doctor; 51% Associat 

(2) Dada extreta només d’aquells titulats que han donant aquesta informació. 

 

* 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  es considera abandonament si l’alumne no fa matrícula ni el 2013-14 ni el 2014-15 ni es titula 

en aquest període.  

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

graduen amb el temps establert pel màster en qüestió. Com que el màster és de 90 crèdits els primers 

graduats sortiran el curs 2014-15. Per tant la taxa de graduació  del informe 2014-15 quedarà referenciat a 

la cohort del 2013-14. 

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 a informar.  
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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 al IST 2013-2014. 

Identificador MILLORA-MGIC-1415-01  

Títol descriptiu Especialitat en modalitat On-line 

Prioritat Alta  

Descripció Introduir metodologia formativa on-line a la especialitat d’Eficiència Energètica. 

Motivació 

Capacitat per millorar la compatibilitat formativa amb la realitat social / laboral 
dels nostres estudiants. 
La formació on-line facilita el fet de compatibilitzar la formació amb els 
requeriments, cada cop més exigents, de l’àmbit professional de la Arquitectura i 
Edificació. La possibilitat de modelar el mètode i la dedicació formativa de l’alumne 
augmenta la seva satisfacció personal i millora la atenció i l’aprenentatge sense 
perjudici de les seves obligacions socials i professionals.  

Tipus modificació Substancial / No substancial 

Responsable Enric Peña 

Data d’implantació Durant el curs 2014-15 

Resultat assolit Satisfactori  

Explicació detallada 
La matriculació d’alumnes en el primer any d’implantació ha estat prou 
satisfactòria. 

Evidències del 
resultat 

Les dades de matriculació. 

 

Identificador MILLORA-MGIC-1415-02 

Títol descriptiu Ampliar el pla d’estudis amb dos especialitats més 

Prioritat Alta  

Descripció 
Incloure les especialitats d’Arquitectura d’interiors i Project Management al pla 
d’estudis del MGIC 

Motivació 
S’ha detectat la necessitat d’oferir continguts en els àmbits específics de 
l’interiorisme i el “project management”, resultat del grau d’especialització que 
demanda el mercat en l’àmbit de la construcció i la edificació. 

Tipus modificació Substancial  

Responsable Enric Peña 

Data d’implantació Durant el curs 2014-15 

Resultat assolit Satisfactori  

Explicació detallada 
La implantació ha estat satisfactòria en quant la progressiva acceptació de la 
especialitat per part dels nous alumne 

Evidències del 
resultat 

Dades  de la matrícula. 
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3.2. ANÀLISI VALORATIVA DE DADES I INDICADORS 

 

Indicador: Ràtio admissió - oferta / Accés i matrícula 

Valor 2010-2011: 7/30 

Valor 2011-2012: 8/30 

Valor 2012-2013: 14/30 

Valor 2013-2014: 21/90 

Valor 2014-2015: 66/90 

Anàlisi valorativa: 
El progressiu increment del nombre d’alumnes certifica la necessitat creada en el 
sector en relació a la proposta acadèmica i les opcions de desenvolupament 
personal i professional que pot proporcionar el màster. 

 

Indicador: Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu 

Valor 2010-2011: 8,8 

Valor 2011-2012: 8,3 

Valor 2012-2013: - 

Valor 2013-2014: 5,6 

Valor 2014-2015: 6,6 

Anàlisi valorativa: Els valors obtinguts aquest curs milloren els del 2013-2014. Tal com comentaven 
en l’anterior informe, la davallada en la valoració 2013-2014 era produïda per els 
errors s’havien comès durant el primer any d’implantació del màster modificat; 
en aquest següent any les mesures correctores aplicades i les experiències 
adquirides ens han permès millorar l’anterior resultat i iniciar el camí cap a 
l’objectiu de notes més altes. Aquest últim paràmetre també es constata amb la 
pujada del 10% en la taxa d’intenció de repetir estudis pels nostres alumnes, que 
passa del 75% al 87,5%, o amb la satisfacció dels titulats amb la formació rebuda, 
que passa del 6,6% al 7,2%. 

 

Indicador: Taxa de rendiment 

Valor 2010-2011: 100% 

Valor 2011-2012: 81% 

Valor 2012-2013: 100% 

Valor 2013-2014: 99% 

Valor 2014-2015: 89% 

Anàlisi valorativa: 

En aquest curs la taxa de rendiment s’ha reduït en un 10%, factor que es veu 
confirmat pel % d’abandonament que ha passat de 0% al 9,52%. Aquesta taxa 
d’abandonament es centra fonamentalment en els alumnes que per diversos 
motius, entre ells cursar el màster, s’incorporen de nou per primera vegada en el 
mon laboral. La exigència del curs es en alguns casos incompatible a nivell de 
temps i dedicació amb algunes feines. 

En molts casos l’objectiu del màster es veu assolit amb la incorporació al mon 
laboral. 

 

Indicador: % de professors doctors 

Valor 2010-2011: 50% 

Valor 2011-2012: 50% 

Valor 2012-2013: 50% 

Valor 2013-2014: 49% 



       

 
Pàgina 11 de 15 

Valor 2014-2015: 49% 

Anàlisi valorativa: Estem treballant per incrementar el % de doctors.  

 

Indicador: % Taxa d’ocupació (EIL) 

Valor 2010-2011: 75% 

Valor 2011-2012: 100% 

Valor 2012-2013: - 

Valor 2013-2014: 100% 

Valor 2014-2015: 73% 

Anàlisi valorativa: 

Valorem molt positivament l’índex del 73% de taxa d’ocupació dels nostres 
alumnes tot i la reducció de l’índex de l’any anterior. La intenció és continuar 
l’esforç en integrar activitats que afavoreixin el contacte dels alumnes amb la 
realitat professional del sector. 
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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 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 Satisfactori 

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 Millorable: es un problema social i econòmic 

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

 

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 Satisfactori 

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. 
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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-MGIC-1516-01  

Títol descriptiu MGIC ON-LINE 

Prioritat Alta  

Descripció 
Modificació del pla d’estudis per a la Implantació de la metodologia virtual de tot 
el Màster Oficial. 

Motivació 

L’anàlisi de la taxa comentada anteriorment en relació a l’abandonament per 
motius laborals ens han fet reflexionar i plantejar la possibilitat de introduir el 
criteri formatiu online més compatible amb els horaris professional. 
Volem afegir la modalitat virtual per estudiants que estan treballant i se’ls fa 
impossible l‘assistència regular a classe. Hem tingut una demanda important de 
precandidats internacionals  i locals majors de 25 i de 40 anys que estan treballant 
i necessiten un màster oficial per la seva promoció dins de l’empresa. 

Tipus modificació Substancial  

Responsable Enric Peña 

Data d’implantació Durant el curs 2015-16 

 

Identificador MILLORA-MGIC-1516-02 

Títol descriptiu Tutories de TFM 

Prioritat Alta  

Descripció Modificació de la metodologia docent a les tutories del Treball Final de Màster 

Motivació 

L’equip acadèmic del màster te la voluntat d’incloure a professors i responsables 
de les diferents especialitats en l’equip de tutors del Treball Final de Màster. Els 
professors tutors presenten una amplia experiència professional en el àmbit de la 
gestió i aporten major coneixement en l’àmbit de la especialitat. 
En aquest sentit la proximitat professor – alumne ha estat considerada com un 
valor afegit a la tutoria i te la voluntat clara de millorar el % de satisfacció dels 
estudiants amb el programa formatiu. 

Tipus modificació No substancial 

Responsable Enric Peña 

Data d’implantació Durant el curs 2015-16 

 

Identificador MILLORA-MGIC-1516-03 

Títol descriptiu Augment del % de Doctors 

Prioritat Alta  

Descripció 
Augmentar el % de Doctors coordinadors/responsables de les especialitats del 
Máster Oficial. 

Motivació 
Arribar a assolir i millorar els requeriments normatius en relació al % de professors 
doctor i professors doctors acreditats. 

Tipus modificació No Substancial  

Responsable Enric Peña 

Data d’implantació Durant el cursos 2015-18 
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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. 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. Enric Peña. 

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 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. Robert Terradas. 

Durant el procés d’elaboració dels informes de seguiment, l’àrea de qualitat de La Salle URL dona 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. Enric Peña, 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 

L’elaboració del IST permet analitzar els estudis i poder interpretar resultats per tal de garantir una millora 

continua al títol en quant a mètode, relació amb l’alumnat, contingut...fins assolir el resultat òptim de la 

qualitat per al títol . 

En aquest sentit es desenvolupen continues tasques de coordinació entre tots els agents acadèmics 

participants per tal de millorar la qualitat acadèmica , i amb els agents administratius que comparteixen 

l’atenció diària de l’alumne. Forma part de la nostre voluntat millorar la compatibilitat formativa amb la 

realitat social / laboral dels nostres estudiants. La formació on-line facilita el fet de compatibilitzar la 

formació amb els requeriments, cada cop més exigents, de l’àmbit professional de la Arquitectura i 

Edificació. Amb l’objectiu de millorar satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu, l’equip 

acadèmic del màster te la voluntat d’incloure a professors i responsables de les diferents especialitats en 

l’equip de tutors del Treball Final de Màster. Els professors tutors presenten una amplia experiència 

professional en el àmbit de la gestió i aporten major coneixement en l’àmbit de la especialitat. 

 

La nostra institució disposa de mecanismes clars i eficients d’obtenció de resultats, de procediments 

adequats per resolució de dubtes i de mecanismes suficients per a assegurar una implementació segura 

dels informes de seguiment de les titulacions. 

 




