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1. Introducció 
Aquest treball final de màster té com a objectiu ampliar l’abast del Sistema de Garantia 

Interna de la Qualitat (SGIQ) de la Universitat Oberta de Catalunya, integrant la seva oferta pròpia 

als processos del SGIQ que recullen el cicle de vida de les titulacions (definició, disseny, implantació, 

revisió i millora, i extinció). La necessitat d’una formació al llarg de la vida altament 

professionalitzadora i flexible que permeti donar resposta a un mercat laboral i a un context polític, 

social i econòmic que canvia a gran velocitat, ha situat les titulacions pròpies com una línia d’activitat 

central de les institucions d’educació superior. A diferència de les titulacions oficials, les titulacions 

pròpies no estan sotmeses a processos d’avaluació externa i les universitats disposen d’autonomia a 

l’hora de definir, dissenyar i desplegar aquests programes. La finalitat d’integrar el cicle de vida de 

les titulacions pròpies al SGIQ és sistematitzar la millora contínua d’aquesta tipologia d’oferta i 

assegurar la rendició de comptes a tots els grups d’interès. Per desenvolupar aquest treball, es farà 

una revisió de les característiques de la formació permanent i del catàleg d’oferta pròpia de la UOC, 

i un anàlisi de com es du a terme el cicle de vida dels programes (actualment fora del marc del SGIQ), 

per tal de detectar les necessitats d’aquesta oferta a l’hora d’integrar-la als processos. A banda, es 

recolliran les necessitats i expectatives dels responsables de l’oferta i dels equips implicats en la 

gestió dels processos, i es tindran en compte els acords i normatives i les aportacions d’experts 

nacionals i internacionals en matèria de qualitat i formació permanent.  

 

2. Paraules clau 
Oferta pròpia, Sistema de Garantia Interna de la Qualitat, Millora Continua, Cicle de vida de les 
titulacions 

 

3. Fonamentació teòrica/conceptual 
D’acord amb l’Article 2 de la Llei orgànica 6/2001, del 21 de desembre, l’autonomia de les 

universitats comprèn l’expedició de títols de caràcter oficial i amb validesa en tot el territori nacional, 

i dels seus diplomes i títols propis (BOE, 2001). Les universitats de l’Estat espanyol disposen, per tant, 

d’autonomia per oferir titulacions de caràcter propi i no oficial, que permetin donar resposta a una 
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necessitat de formació al llarg de la vida cada vegada més creixent davant d’un mercat laboral que 

canvia a gran velocitat. Aquesta necessitat de formació continuada al llarg de la vida (lifelong 

learning) ha situat a l’oferta pròpia com una línia d’activitat central de les universitats i institucions 

d’educació superior, que és recollida i impulsada des de la seva estratègia. Per tal de donar resposta 

a aquest context, les universitats han de garantir que disposen de la capacitat interna de definir un 

portafoli d’oferta pròpia amb una orientació altament professionalitzadora i flexible, que s’adapti a 

al mercat laboral per poder acompanyar als estudiants en la seva trajectòria professional i que 

permeti impulsar la innovació a les organitzacions.  

A diferència de les titulacions oficials, les titulacions pròpies no disposen d’un marc normatiu 

que les reguli. El Reial Decret 1393/2007, del 29 d’octubre, pel qual s’estableix l'ordenació dels 

ensenyaments universitaris oficials, dicta que Graus, Màsters Universitaris i Doctorats estan 

subjectes l’avaluació externa dels processos de verificació (avaluació ex ante, prèvia a la implantació 

del títol) i d’acreditació (avaluació ex post, que es repetirà sistemàticament cada sis anys per graus i 

doctorat i cada quatre anys per màsters universitaris). El RD estableix també que per poder ser 

aprovats pel Consejo de Universidades, s’ha d’assegurar que els programes oficials es regeixen per 

un Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ), ja sigui un sistema propi de les titulacions, del 

centre responsable o un sistema general de la universitat (BOE, 2007). A Catalunya, l’agència 

responsable de dur a terme les avaluacions externes és l’Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya (AQU Catalunya). Aquesta, tal com requereix el RD, està inscrita al Registre 

Europeu d’Agències de Qualitat (EQAR) i, mitjançant els processos definits en el Marc per a la 

Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació de titulacions universitàries (VSMA), vetlla per al 

compliment dels Estàndards i Directrius per a l’Assegurament de la Qualitat en l’EEES (ESG) definits 

per l’European Association for Quality Assurance (ENQA). En resum, el sistema definit garanteix que 

totes les titulacions oficials disposen d’un SGIQ i passen per un cicle de millora contínua que assegura 

l’assoliment d’uns estàndards comuns definits a nivell nacional i internacional.  

 Les titulacions pròpies, per contra, no disposen d’aquest marc regulador i, per tant, no estan 

obligades a passar per processos d’avaluació externa, ni a disposar d’un SGIQ. Tot i que aquesta 

situació permet alliberar a l’oferta pròpia dels costosos processos associats a les avaluacions externes 

i dotar-la de la flexibilitat i agilitat necessària per poder actualitzar-se al mateix ritme que canvia el 
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mercat laboral, no es disposa d’un marc comú que asseguri el cicle de millora continua de l’oferta 

pròpia i la rendició de comptes del sistema universitari pel que fa aquests programes. No obstant 

això, l’Article 31 de la Llei Orgànica 6/2001 estableix una sèrie d’objectius de qualitat que tant els 

títols oficials com els títols propis han de complir mitjançant criteris comuns de garantia de la qualitat 

que facilitin l’avaluació dels programes (BOE, 2001). És a dir que tot i que les titulacions pròpies no 

estan sotmeses a avaluacions externes, les universitats tenen la responsabilitat de garantir el 

compliment d’uns criteris de qualitat. En aquest context, els debats sobre la necessitat d’unificar 

criteris i d’establir mecanismes per garantir la qualitat i la millora continua de la formació permanent 

prenen cada vegada més rellevància tant en el context nacional com internacional.  

A Espanya, aquests debats es comencen a plantejar en les primeres trobades anuals dels 

responsables de Formació de Postgrau i Educació Contínua de les universitats espanyoles que 

s’inicien al 2001 i que acaben resultant en la constitució formal de la  Red Universitaria de Estudios 

de Posgrado y Educación Permanente (RUEPEP) al 2010. La preocupació per aquesta qüestió es 

trasllada també als organisme governamentals i, aquell mateix any el Ministerio de Educación inclou 

la formació continuada com un eix clau de l’Estrategia Universidad 2015 (EU2015) (2010); i el Consejo 

de Universidades publica La formación permanente y las universidades españolas i aprova l’acord: 

Las Universidades y la Formación Permanente en España (2010). En aquests documents es planteja 

el paper de la formació permanent; es defineixen uns acords mínims amb l’objectiu d’unificar criteris 

i característiques per facilitar el reconeixement entre universitats; i s’aborden qüestions com els 

indicadors d’avaluació o el SGIQ de les titulacions pròpies, entre d’altres (Consejo de Universidades, 

2010).  

En el context internacional, l’any 2002 ja es comença a reflexionar al voltant de la qualitat de 

l’oferta pròpia i els seus reptes en l’àmbit europeu i la Comissió Europea publica l’European Report 

on Quality Indicators of Lifelong Learning (2002), on es presenten 15 indicadors per a la seva 

avaluació . A banda, l’European Association for Quality Assurance (ENQA) també analitza els reptes 

de la Unió Europea pel que fa a l’assegurament de la qualitat de la formació permanent en un 

Workshop celebrat a nivell Europeu i que es recull a l’informe Quality Assurance in Lifelong Learning,  

on  s’identifiquen els reptes que es detallen a continuació i es reclama la importància del paper dels 

SGIQ a l’hora d’afrontar-los: 
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1. Fer realitat la formació al llarg de la vida i la mobilitat (aconseguint que al 2020 un 

15% dels adults hi participin). 

2. Millorar la qualitat i l’eficiència dels ensenyaments. 

3. Promoure l’equitat, la cohesió social i una ciutadania activa. 

4. Incrementar la creativitat, la innovació i l'emprenedoria (Bengoetxea et al., 2011). 

Més recentment, per tal de donar resposta als diferents reptes i oportunitats que planteja la 

formació permanent a Europa, la Comissió Europea ha inclòs a l’EU Skills Agenda (2020) l’acció 10: 

“Action 10: A European approach to micro-credentials” (European Commission, 2020) amb l’objectiu 

de definir estàndards europeus que abordin els requeriments mínims de qualitat i transparència i 

que permetin reforçar la confiança en aquesta tipologia d’oferta i facilitar el seu reconeixement a 

Europa. En la línia d’aquesta acció, la Comissió Europea està impulsant diferents projectes enfocats 

a promoure la formació al llarg de la vida a nivell Europeu. Un d’aquests projectes és l’European 

project MICROBOL, coordinat pel Ministeri d’Educació Flamenc en coordinació amb l’European 

University Association (EUA) i ENQA, entre d’altres. En la primera fase del projecte, MICROBOL es 

planteja com les eines del EEES poden utilitzar-se o adaptar-se als cursos de formació permanent, 

sense minvar la seva capacitat de promoure la innovació i la flexibilitat que necessiten (Cirlan & 

Loukkola, 2020). D’altra banda, el projecte europeu de Nuffic s’orienta a l’establiment de criteris per 

al reconeixement de Moocs, programes de curta durada i altres formes de programes propis en 

format virtual, i estableix la qualitat com un dels criteris clau a tenir en compte. A l’hora de valorar la 

qualitat dels programes, el projecte apunta el següents factors a tenir en compte: 1) que la institució 

proveïdora de la formació disposi de l’acreditació institucional; 2) que el SGIQ de la institució cobreixi 

a l’oferta pròpia; 3) que s’hagi superat una avaluació externa; 4) que siguin reconeguts per tercers (ja 

siguin altres institucions educatives o de sectors professionals); 5) la satisfacció dels estudiants 

(Nuffic, 2019). Per últim, un altre projecte impulsat per la Comissió Europea en aquesta direcció és 

l’European Short Learning Programmes (E-SLP) que, entre d’altres, té com a objectiu impulsar 

polítiques, estratègies i marcs comuns que promoguin l’encaix d’aquests programes en el marc 

europeu de qualificacions i fomentin la mobilitat d’estudiants. En el marc d’aquest projecte es 

reflexiona al voltant de la qualitat d’aquests programes i del rol dels processos d’acreditació, 

concloent que, “as SLPs are expected to have a short time to market, it is not preferable to have an 
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accreditation process ex-ante, that can take up to several months. Internal quality assurance by an 

accredited university should suffice” (Melai et al. 2020).  

En aquesta mateixa línia, a la publicació de RUEPEP Respuestas al Posgrado (2019), el director 

d’AQU Catalunya, Martí Casadesús, defensa l’acreditació institucional com l’instrument que ha de 

permetre garantir la qualitat no només de l’oferta oficial, sinó també dels programes de formació 

continuada de la institució acreditada. L’objectiu de l’acreditació institucional, plantejada al RD 

420/2015, és permetre als centres que l’hagin obtingut “renovar l’acreditació de les titulacions 

oficials que imparteixin sense necessitat de sotmetre’s al procediment que preveu el RD 1393/2007” 

(BOE, 2015). Un dels requisits per a l’obtenció de l’acreditació és disposar de la certificació 

d’implantació del SGIQ, que en la seva Dimensió 2 aborda el “Disseny, revisió i millora dels programes 

formatius”, garantint el cicle de millora continua dels programes. 

Veiem, doncs, que la incorporació de la oferta pròpia en els SGIQ apareix de manera reiterada 

en aquests debats i que, de manera sostinguda en el temps, diferents agents tant nacionals com 

internacionals coincideixen en que els SGIQ permeten donar resposta al dilema de la garantia de la 

qualitat i la millora continua en el context de la formació permanent no regulada. No obstant, per 

norma general les universitats encara es troben en un fase molt preliminar pel que fa a l’ampliació 

de l’abast dels SGIQ per a integrar-hi el cicle de vida de l’oferta pròpia. El Treball Final de Màster 

Sistema de garantia interna de la qualitat per a títols propis (2019), realitzat per Concepció Amat en 

el marc d’aquest Màster Universitari, on s’adapta el SGIQ de graus i màsters oficials de de la Facultat 

de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de la Universitat de Barcelona per integrar-hi els programes 

propis, així com el projecte proposat en aquest TFM, constitueixen una evidència de que encara hi 

ha un llarg recorregut per fer en el procés d’integració de l’oferta pròpia als SGIQ. Tenint en compte 

la modalitat d’aplicació dels dos TFM i les diferències intrínseques entre les dues organitzacions, 

l’orientació del projecte de TFM aquí plantejat serà necessàriament diferent al del TFM d’Amat,  

tenint en compte que, per una banda, s’ha d’adaptar als processos i al model de SGIQ de la UOC i, 

per l’altra, que aquest projecte es focalitza només en els processos del cicle de vida de les titulacions. 

Tal com hem vist, els Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat constitueixen un instrument 

clau donar resposta al requeriment de la Llei orgànica 6/2001 pel qual s’ha de garantir la qualitat dels 

programes propis. En aquest sentit, és important fonamentar de manera teòrica la rellevància i 
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l'enfocament dels SGIQ en el context universitari i situar-lo en el marc territorial que ens ocupa. Núria 

Comet, en el mòdul Sistema de gestió interna de la qualitat: del disseny a la revisió defineix el SGIQ 

com “el conjunt d'activitats coordinades per a dirigir i controlar una organització amb la finalitat 

d'assegurar-ne i millorar-ne la gestió interna i, en conseqüència, la qualitat dels serveis i els 

productes” (Comet, 2019) i se centra principalment en dues dimensions de qualitat  per a 

comprendre l’orientació dels SGIQ en el context de l’educació superior: Qualitat per a la rendició de 

comptes i Qualitat per a la millora. A banda d’aquestes dimensions de qualitat, que són inherents 

dels SGIQ, les perspectives de qualitat adoptades per al desenvolupament d’aquest projecte són: la 

qualitat com a adequació als objectius (fitness for purpose), que aborda la qualitat des d’una 

perspectiva funcional i mesura el grau en què un producte o servei aconsegueix donar resposta al 

seu propòsit inicial (Harvey & Green, 1993); la qualitat com a innovació organitzativa, que té en 

compte la capacitat de transformació i adaptació del model organitzatiu als requeriments externs, a 

les necessitats socials, i/o als objectius institucionals; i, per últim, la qualitat com a transformació o 

valor afegit, que té en compte la contribució en el desenvolupament social, i el progrés i 

desenvolupament personal dels estudiants en el seu recorregut educatiu. Aquests enfocaments de 

qualitat han de garantir que el projecte realitzat en aquest treball final assegura la rendició de 

comptes als diferents grups d’interès; la millora continua dels programes de formació permanent; i 

que processos del SGIQ s’orienten a assolir els objectius plantejats per a l’oferta pròpia i a avaluar-

ne el seu grau de consecució. 

 

4. Contextualització i justificació  
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) és una universitat en línia, constituïda l’any 1994 

com a fundació privada sense ànim de lucre. Va ser impulsada pel Govern de la Generalitat amb 

l’objectiu de consolidar la formació universitària no presencial al Sistema Universitari Català (SUC) i, 

des dels seus orígens, rep finançament públic per mitjà d’un conveni programa, que està condicionat 

al grau de contribució de la UOC a l'assoliment dels objectius estratègics del SUC. La missió de la UOC 

és ser una universitat innovadora i “formar les persones al llarg de la vida, contribuint al seu progrés 

i al de la societat, alhora que duu a terme recerca sobre la societat del coneixement” (UOC, s.d). A 

l’actualitat, la UOC està formant a més de 77.500 estudiants; té 87.500 graduats i graduades; i ofereix 
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un ampli catàleg d’oferta formativa tant oficial com pròpia, que constitueix la via principal de la 

universitat per assolir la seva missió. 

4.1. L’oferta pròpia de la UOC 

La formació al llarg de la vida forma part de la raó de ser de la UOC i el seu catàleg d’oferta 

pròpia n’és una mostra. Pel que fa a la formació de postgrau, al curs 2020-2021 la UOC ofereix 14 

Màsters propis, 61 Diplomes de Postgrau, 135 Especialitzacions i 89 cursos; el Centre d’Idiomes 

Moderns de la UOC ofereix 58 cursos d’idiomes; l’oferta d’extensió universitària és de 89 seminaris, 

59 cursos i especialitats professionalitzadores, i 13 Programes de Desenvolupament Professional; i a 

banda, la UOC col·labora amb Jesuïtes Educació en l’oferta de 10 Cicles Formatius de Grau Superior, 

i ofereix dos cursos d’accés a la universitat per a majors de 25 i 45 anys i 208 assignatures per cursar 

lliurement. 

Fins al 2019 els programes de formació contínua i l’oferta oficial i de postgrau de la UOC 

tenien sistemes de gestió diferenciats: UOC X-tended studies (UOC X) i UOC. Al 2019, es produeix un 

canvi en l’estructura organitzativa amb l’objectiu de definir una estratègia conjunta i fer una gestió 

integrada dels portafolis de l’oferta oficial i pròpia que permeti l’optimització de recursos i l’alineació 

dels processos. En aquest context, les diferents àrees de la universitat comencen a treballar per a 

integrar la totalitat d’oferta pròpia als sistemes de gestió i als processos definits per al 

desenvolupament de l’activitat. 

A continuació, es presenta un esquema del catàleg actual d’oferta pròpia de la UOC segons 

el nivell acadèmic dels diferents productes. 
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OFERTA PRÒPIA UOC 

PRE-GRAU GRAU POSTGRAU 

Accés a la Universitat 
● Majors 25 
● Majors 45 

Assignatures per cursar 
lliurement 

Formació de Postgrau 
● Màster Propi 
● Diploma de Postgrau 
● Especialització 
● Curs 
● Curs de recerca 

Cursos de formació superior per a professionals: 

● Curs professionalitzador 
● Especialitat professionalitzadora 

 

● Programa de Desenvolupament 
professional 

Seminaris 

Centre d’Idiomes Moderns: 
● Cursos d’idiomes 

Moocs 

 Font: Presentació Comissió Estratègica 19 de Gener de 2019 

4.2. El Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de la UOC 

El Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de la UOC es va aprovar l’any 2009 en el marc 

del programa AUDIT, desplegat per ANECA, ACSUG i AQU Catalunya  amb l’objectiu d’afavorir el 

desenvolupament i la implementació de SGIQ en la formació universitària. En la primera fase 

d’aquest programa, centrada en l’orientació del disseny dels SGIQ, es va rebre l’informe favorable 

d’AQU pel manual del SGIQ, que va permetre integrar totes les activitats vinculades al cicle de vida 

de l’oferta oficial, ampliar els mecanismes de participació dels grups d’interès i incorporar la 

sistemàtica de revisió i millora contínua. 
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 L’any 2017 s’aprova una nova versió del Manual del SGIQ i, durant el 2018, es realitza una 

anàlisi i valoració del nivell d’implantació dels processos per fer front al procés d’auditoria interna 

que tindrà lloc al 2019. Un cop passada la visita d’avaluació, es du a terme una revisió dels processos 

per donar resposta a les no conformitats, a les millores identificades i a altres qüestions sorgides de 

l’auditoria. Finalment, aquesta revisió resulta en la nova versió del Manual del Sistema de Garantia 

Interna de la Qualitat de la UOC, aprovada al maig de 2020. La UOC disposa d’un únic SGIQ 

centralitzat, que aplica a tots els centres de la universitat i que, d’acord amb els requeriments del RD 

1393/2007 i la Guia per a la certificació de la implantació de sistemes de garantia interna de la 

qualitat, abasta l’activitat docent de les titulacions oficials i dóna resposta als processos del MVSMA. 

Quant a l’oferta pròpia, aquesta encara no queda reflectida en el SGIQ, que de moment es focalitza 

en l’oferta oficial de la universitat. A finals de gener de 2021, la UOC se sotmetrà a un procés 

d’avaluació externa per a la certificació del seu SGIQ, amb vistes a sol·licitar l’acreditació institucional.  

 Un cop consolidada i certificada la implantació del SGIQ de la UOC, l’ampliació del seu abast 

als programes propis permetrà alinear els processos i fer una gestió integrada del portafoli de 

titulacions oficials i pròpies. Per començar a dur a terme aquesta integració de les titulacions pròpies 

al SGIQ, aquest treball final pretén ampliar l’abast dels processos que abasten el cicle de vida de les 

titulacions: 

● “PO01 - Definir l’oferta formativa” 

● “PO02 - Dissenyar titulacions oficials” 

● “PO07 - Desplegar, revisar i millorar les titulacions” 

● “PS13 - Gestionar l’extinció de titulacions” 

S’ha optat per focalitzar el treball en aquests quatre processos, perquè sintetitzen el cicle de vida de 

les titulacions i recullen les activitats que tenen un impacte més directe en la definició i el 

desplegament de la docència i permeten garantir la seva millora. Aquests processos, coincideixen 

amb les activitats que el Consejo de Universidades (2010) identifica com “la cadena de valor de la 

formació”, i que corresponen amb les principals activitats d’una organització que, dins d’una cadena 

d’activitats, afegeixen valor al producte a mida que passa per cadascuna d’elles. Veure figura 4: 

https://www.uoc.edu/portal/_resources/CA/documents/qualitat/SGIQ/Manual_SGIQ_CA_PORTAL.pdf
https://www.uoc.edu/portal/_resources/CA/documents/qualitat/SGIQ/Manual_SGIQ_CA_PORTAL.pdf
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Font: Consejo de Universidades; Comisión de Formación Contínua. (2010).  
La formación permanente y las universidades españolas 

És important destacar que els processos d’un SGIQ no es poden entendre de manera aïllada, 

sinó que formen part d’un sistema interdependent, en què els processos que el conformen són a 

l’hora clients i proveïdors d’altres processos. En aquest sentit, el treball proposat constitueix una 

primera aproximació a la integració de l’oferta pròpia al SGIQ de la UOC i ofereix només una visió 

parcial de la totalitat del sistema. Per tant, per assolir el seu objectiu principal, s’haurà de donar 

continuïtat al projecte més enllà del marc d’aquest TFM i ampliar la integració d’oferta pròpia a la 

totalitat de processos del SGIQ. L’objectiu d’acotar l’abast d’aquest treball als processos 

corresponents al cicle de vida de les titulacions és aprofundir al màxim en la detecció de necessitats 

i en el desenvolupament d’una proposta de processos documentats concreta que integri l’oferta 

pròpia i els recursos necessaris per a la seva implantació. 

https://ruepep.org/wp-content/uploads/2017/05/2010-formacion-permanente-universidades-espanolas.pdf
https://ruepep.org/wp-content/uploads/2017/05/2010-formacion-permanente-universidades-espanolas.pdf
https://ruepep.org/wp-content/uploads/2017/05/2010-formacion-permanente-universidades-espanolas.pdf
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A continuació s’inclou el mapa de processos del SGIQ de la UOC amb els processos que s’abordaran 

en aquest treball final destacats: 

   

Font: Manual del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (UOC, 2020) 

 L’ampliació de l’abast del cicle de vida de les titulacions en el SGIQ, s’orienta a garantir la 

qualitat i la millora contínua de la totalitat de l’oferta formativa de la UOC, i a assegurar la rendició 

de comptes als principals grups d’interès: estudiants actuals i potencials, com a destinataris de 

l’oferta formativa de la universitat; ocupadors, com a receptors de graduats; i professorat 

responsable de l’oferta pròpia, encarregats de definir, dissenyar, desplegar, revisar i millorar, i 

extingir l’oferta. 
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5. Objectius: 
Objectiu general: 

● Integrar el cicle de vida de les titulacions pròpies al SGIQ de la UOC per tal de garantir la 

seva millora continua  

Objectius específics: 

● Assegurar que el procés de definició de l’oferta formativa permet identificar les necessitats 

del mercat, avaluar la sostenibilitat de les propostes de manera objectiva i adaptar el 

portafoli de manera àgil al context 

● Integrar les titulacions en el procés de disseny i assegurar que aquest dóna resposta a les 

necessitats del mercat, facilita la transversalitat entre programes i permet adaptar els 

programes als canvis de l’entorn 

● Integrar les titulacions pròpies al procés de desplegament, revisió i millora dels programes i 

assegurar que la revisió dels programes propis facilita la detecció de punts febles i la seva 

millora 

● Integrar les titulacions pròpies al procés d’extinció i garantir que aquesta dona resposta 

tant a les necessitats del mercat com dels grups d’interès. 

6. Disseny metodològic: 
Aquest treball final es presenta amb la modalitat d’un projecte pràctic i d’aplicació, amb un 

enfocament de detecció de necessitats. El projecte s’orienta a ampliar l’abast dels processos del cicle 

de vida de les titulacions del SGIQ per tal de garantir la millora continua de les titulacions pròpies. 

Per al desenvolupament del projecte, es durà a terme un estudi de cas, mitjançant la recollida prèvia 

d’informació a través de l’anàlisi del manual del SGIQ i dels processos documentats seleccionats; dels 

acords i les regulacions vigents en matèria d’oferta pròpia; de les bases de dades i fonts d’informació 

de la Universitat; d’entrevistes i reunions de treball amb la direcció, els equips de gestió i els 

responsables acadèmics implicats; i dels articles acadèmics i altra documentació teòrica recollida. 

L’anàlisi d’aquesta informació ha de permetre determinar les necessitats de l’oferta pròpia i definir 

els elements que cal incorporar als processos actuals del SGIQ i/o que serà necessari adaptar. Un cop 

identificades les necessitats, tindrà lloc el desenvolupament de la proposta, que s’anirà compartint 
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amb els agents implicats en els processos a mida que es vagi avançant, per recollir-ne el feedback i 

reorientar el seu plantejament si fos necessari. Els recursos previstos per desenvolupar la proposta 

són principalment humans, ja que caldrà de coordinar-se amb els diferents equips de gestió que 

participen dels processos identificats. 

Etapes del projecte:  

Fase 1: Recollida d’informació 

● Identificar els representants de cada equip de gestió implicat en el procés i formalitzar 

entrevistes per recollir la següent informació:  

○ Necessitats i expectatives 

○ Com es desenvolupa actualment l’activitat fora del marc del SGIQ 

● Revisar els acords i regulacions vigents en matèria d’oferta pròpia  

● Revisar el manual del SGIQ i els processos documentats seleccionats 

● Revisar els articles acadèmics i la documentació teòrica que permetin orientar la proposta 

Fase 2: Anàlisi d’informació i detecció de necessitats 

● Identificar les necessitats dels agents implicats 

● Identificar el grau d’implantació i sistematització dels processos del cicle de vida de les 

titulacions i detectar punts forts, punts febles i aspectes a millorar 

● Identificar els requeriments a complir per donar resposta als acords i regulacions vigents 

● Creuar les necessitats dels grups d’interès, els requeriments, i els aspectes a millorar que 

s’han identificat prèviament amb els processos documentats vigents i identificar els elements 

a incorporar o adaptar. 

● Identificar aquelles aproximacions teòriques que puguin aplicar-se al projecte i permetin 

orientar la proposta 

Fase 3: Elaboració del projecte 

Incorporar les necessitats identificades i elaborar una nova proposta per als processos següents: 

● Procés de definició de l’oferta pròpia (actual PO01 - Definir l’oferta formativa) 

● Procés de disseny de titulacions pròpies (actual PO02 - Dissenyar titulacions oficials) 
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● Procés de desplegament, revisió i millora de les titulacions pròpies (actual PO07 - Desplegar, 

revisar i millorar les titulacions) 

● Procés d’extinció de titulacions pròpies (PS13 - Gestionar l’extinció de titulacions) 

Fase 4: Presentació i revisió de la proposta amb els agents implicats 

● Presentar la proposta dels processos als agents implicats 

● Recollir la percepció i el feedback dels agents implicats 

● Identificar els punts febles i els aspectes de millora d’acord amb les valoracions dels equips 

Fase 5: Revisió del projecte, conclusions i tancament 

● Revisar la proposta i adaptar-la integrant els aspectes de millora derivats del feedback dels 

agents implicats 

● Elaborar les conclusions del projecte 

● Revisió final i tancament 

 

7. Aspectes ètics: 
Per al desenvolupament d’aquest treball final es mantindrà la confidencialitat de les 

comunicacions privades i el compromís de no facilitar a tercers dades obtingudes a través dels espais 

de la intraUOC, del Campus de la UOC o d’altres espais accessibles a l’equip propi. En aquest sentit, 

el treball es realitzarà atenent als requeriments del Reglament General de Protecció de Dades 

(RGPD). D’altra banda, el tractament de la informació es durà a terme evitant el plagi i el frau i 

respectant l’autoria intel·lectual de la informació utilitzada, citant als autors i les obres 

adequadament al text. 

Prèviament a la posada en marxa del TFM, s’informarà a la Direcció de UOC X i al VR 

responsable de l’oferta pròpia del projecte i es demanarà la conformitat dels representants dels 

equips identificats de participar-hi. En qualsevol cas, queda garantida la confidencialitat de la 

informació tractada en les entrevistes i reunions de treball i la identitat del personal participant. 

Per últim, donat que com a treballadora de l’Àrea de Planificació i Qualitat de la UOC es 

disposa d’accés directe a tota la documentació del sistema, s’ha sol·licitat permís exprés per a la 

utilització d’aquella documentació del SGIQ que no consta publicada al portal web de la universitat. 
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8. Anàlisi de la informació i detecció de necessitats 

8.1. Anàlisi de la documentació de referència 

Tal com s’ha indicat a la fonamentació teòrica, la Llei orgànica 6/2001, en el seu Article 31. 

Garantía de la calidad, defineix una sèrie d’objectius de qualitat que apliquen també als 

ensenyaments que condueixen a l’obtenció de diplomes i títols propis. Més concretament, estableix: 

“1. La promoción y la garantía de la calidad de las Universidades españolas, en el ámbito nacional 

e internacional, es un fin esencial de la política universitaria y tiene como objetivos:  

a) La medición del rendimiento del servicio público de la educación superior universitaria y 

la rendición de cuentas a la sociedad.  

b) La transparencia, la comparación, la cooperación y la competitividad de las Universidades 

en el ámbito nacional e internacional.  

c) La mejora de la actividad docente e investigadora y de la gestión de las Universidades.  

d) La información a las Administraciones públicas para la toma de decisiones en el ámbito 

de sus competencias.  

e) La información a la sociedad para fomentar la excelencia y movilidad de estudiantes y 

profesores. 

2. Los objetivos señalados en el apartado anterior se cumplirán mediante el establecimiento de 

criterios comunes de garantía de calidad que faciliten la evaluación, la certificación y la 

acreditación.” (BOE, 2001) 

Cal garantir, per tant, que els processos del SGIQ donen resposta a aquests objectius de qualitat. Els 

processos seleccionats per al TFM, hauran de garantir total o parcialment alguns d’aquests 

requeriments per a l’oferta pròpia, com el mesurament del rendiment del servei públic; la 

transparència, la comparació, la cooperació i la competitivitat; la millora de l’activitat docent i de la 

gestió, o la informació a la societat.  
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Addicionalment, s’indica que podran inscriure’s al Registro de Universidades, Centros y Títulos 

(RUCT), no només les universitats, els centres i les titulacions oficials amb validesa al territori nacional, 

sinó també altres titulacions que expedeixin les universitats, a efectes informatius.  

 El Consejo de Universidades, d’altra banda, planteja una sèrie de recomanacions per al 

desplegament de l’oferta pròpia i la seva garantia de la qualitat al document La formación 

permanente y las universidades españolas (2010). A continuació, es fa una síntesi de les 

recomanacions més rellevants del document i que apliquen als processos que ens ocupen en aquest 

treball final. Pel que fa a la definició de l’oferta, indica la necessitat de: 

● Disposar d’un procés d’aprovació de la proposta i del pla d’estudis segons la normativa 

vigent i a través dels organismes competents. 

● Disposar de criteris consensuats per a l’aprovació de les propostes 

● Definir els recursos necessaris per a la implantació de les propostes i aportar una memòria 

econòmica 

Actualment, el PO01 - Definir l’oferta formativa dona resposta i compliment a totes aquestes 

recomanacions.  

A banda, recomana que a l’hora de dissenyar els programes propis es defineixin els requisits 

mínims exigibles a aquesta tipologia de programes (plans docents, programació, recursos, sistemes 

d’accés i criteris d’admissió, etc.). És a dir, que es defineixin mecanismes per recollir la informació 

imprescindible per poder desplegar els programes propis amb garanties i assegurar-ne la seva 

qualitat, de la mateixa manera que en el disseny de memòries de titulacions oficials. Recomana també 

que, a l’hora de definir i dissenyar els programes, aquests s’ajustin a l’Acuerdo del pleno del consejo 

de universidades del día 6 de julio de 2010, refrendado por la conferencia general de política 

universitaria en su sesión del día 7 de julio de 2010, on s’estableix el següent pel que fa a l’estructura 

de la formació de postgrau pròpia: 

● Que els màsters propis tinguin una durada de 60 ECTS o superior, s’hi accedeixi amb una 

titulació prèvia i incloguin un TFM per a l’obtenció del títol.  
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● Que els títols de 30 ECTS o més es diran diplomes d’especialització; diplomes de Postgrau; o 

títol d’expert o d’especialista. Compliran els mateixos criteris que els màsters, sent 

recomanable però no obligatori el treball final per a l’obtenció del títol. 

● Per la resta de formació pròpia es proposa unificar les denominació, tot i que la durada pugui 

ser flexible: 

○ Títols propis que requereixin titulació universitària d’accés: de 15 a 30 ECTS es proposa 

“títol d’expert” i “certificat” els inferiors a 15 ECTS 

○ Títols propis que no requereixin titulació universitària d’accés: de 15 a 30 ECTS es 

proposa “diploma d’extensió universitària” i “certificat d’extensió universitària” els 

inferiors a 15 ECTS 

○ Altres tipus de formació permanent no s’haurien de considerar títols sinó certificacions 

amb denominació lliure, sempre que no coincideixi amb les mencionades anteriorment 

per evitar confusió.  

 (Consejo de Universidades, 2010). 

L’oferta pròpia de la UOC s’ajusta als criteris establerts per l’acord del Consejo de Universidades en 

el seu catàleg de formació de Postgrau, tal com es recull a la Normativa Acadèmica de la UOC (2020). 

Pel que fa a la resta d’oferta pròpia, defineix les seves pròpies tipologies de programa. En aquest 

sentit, s’identifica la necessitat de definir més clarament les característiques de les diferents 

tipologies de programes que conformen el catàleg d’oferta pròpia de la UOC: Denominació, nivell, 

durada, creditatge mínim i màxim; etc. La integració de UOC X, ha implicat la coexistència de l’oferta 

pròpia existent a UOC X amb la Formació de Postgrau pròpia de la UOC i, en alguns casos, les 

diferències entre algunes tipologies de programa han quedat difoses. 

 Addicionalment, d’acord amb la Llei Orgànica 6/2001 i el R.D. 1509/2008, la Comissió de 

Formació Contínua planteja la inscripció voluntària al RUCT de l’oferta pròpia i proposa una sèrie de 

condicionants per al seu registre, entre els quals s’hi troba disposar, com a mínim, d’un SGIQ per a 

l’oferta pròpia. I, en la mateixa línia, RUEPEP ha impulsat un grup de treball per establir criteris 

comuns sobre els programes susceptibles de ser incorporats al registre. No obstant això, la integració 

de l’oferta pròpia al RUCT encara es troba en una fase força preliminar i és per aquest motiu que s’ha 

decidit no incorporar al treball final aquesta fase d’inscripció de l’oferta pròpia als processos 
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seleccionats. Tot i així, en el moment en que es faci efectiva la seva implementació, s’hauran de 

revisar els processos documentats per tal d’incorporar-la al SGIQ.  

Pel que fa als processos de seguiment i millora de les titulacions, el document Consejo de 

Universidades (2010) fa referència explícita a la necessitat d’incorporar mecanismes de seguiment i 

control i d’un sistema d’avaluació intern que permet mesurar la satisfacció estudiants, professors, 

gestors i egressats. Pel que cal analitzar els mecanismes de recollida d’informació disponibles per a 

l’oferta pròpia; detectar la informació no disponible actualment i, a través del PO07 definir un circuit 

per revisar-la sistemàticament. 

A nivell internacional, el projecte European Short Learning Programmes, en la seva publicació 

Design guidelines for flexible and scalable SLPs (2020), inclou una sèrie de pautes per a la reflexió a 

l’hora de definir les propostes formatives de cursos de curta durada, que anomenen “Design Brief”. 

Aquest “Design Brief” recull gran part de la informació que actualment la UOC, en el marc del PO01, 

sol·licita als responsables acadèmics en la “Fitxa de sol·licitud de nous programes”: nivell, ECTS, 

context, necessitat del mercat, objectius, modalitat d’impartició, perfil d’ingrés preferent, recursos 

necessaris, etc. Pel que fa a la definició i estructura dels programes formatius, des del projecte E-SLP 

es reforça la necessitat d’alinear les propostes de programes de curta durada amb els cicles definits 

en el Marc Europeu de Qualificacions per a l’Aprenentatge Permanent (QF-EHEA) (2009) i s’indica que, 

al ser concebuts i impulsats des d’institucions d’educació superior, s’haurien de situar entre els nivells 

5-8 d’EQF. (Melai, et al. 2020). Situar els programes en aquest marc preestablert a nivell europeu, ha 

de permetre facilitar el reconeixement de programes formatius entre institucions nacionals i 

internacionals. Actualment el catàleg d’oferta pròpia de la UOC ja s’ajusta a aquests paràmetres; no 

obstant això, s’hauran de tenir en consideració a l’hora d’acabar definir les característiques dels 

programes que conformen el catàleg formatiu. 

Pel que fa al disseny de l’oferta, la guia aporta una proposta de plantilla per al disseny de 

titulacions que inclou la informació necessària per al desplegament del programa. En aquest sentit, 

la proposta del projecte E-SLP està en la mateixa línia que les recomanacions del Consejo de 

Universidades a l’hora d’exigir uns requisits mínims als programes propis i, en aquest cas, la memòria 

constitueix l’instrument per a donar-hi resposta de manera integrada, evitant duplicar la feina 
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realitzada per proporcionar informació als diferents equips implicats. Un dels aspectes claus d’aquest 

projecte és que posa sobre la taula la necessitat de flexibilitzar aquesta tipologia d’oferta, no només 

en el sentit de la seva capacitat d’adaptació a l’entorn, sinó també en el sentit d’oferir escalabilitat 

entre els programes, és a dir, de combinar unitats d’aprenentatge de manera que cursant diferents 

programes es puguin acumular crèdits d’un programa de nivell superior o inclús obtenir un nou títol 

(Maina, et al. 2020). Aquest plantejament és assimilable a l’estructura actual de la formació de 

postgrau de la UOC on, a través de l’obtenció de fites d’especialització més un treball final, es poden 

obtenir títols de nivell superior com Diplomes de Postgrau o Màsters. 

Per tal de promoure el reconeixement de crèdits i fer escalable l’oferta pròpia inclús entre 

institucions a nivell nacional i internacional, a l’informe Concept and role of Short Learning 

Programmes in European higher education (2020) de l’E-SLP es recomana el desenvolupament i la 

certificació dels programes d’acord amb les característiques i les eines adoptades en el procés de 

Bolonya, i destaca: 

● Identificar clarament el nivell EQF i garantir que les competències i els resultats 

d’aprenentatge del programa s’hi ajusten. 

● Estandarditzar el creditatge dels cursos a 5 ECTS o múltiples per facilitar el 

reconeixement i la construcció de blocs per programes superiors. 

● Per tal d’uniformitzar el procés de reconeixement, que els certificats s’acompanyin 

d’un suplement que detalli les característiques del curs (per exemple, títol, 

proveïdor, resultats d’aprenentatge i competències, contingut, nivell EQF, ECTS, 

informació de l’avaluació, nota final, etc.) (Melai, et al. 2020). 

En aquest sentit, encara queda un llarg camí per recórrer per arribar a la fita de facilitar el 

reconeixement i l’escalabilitat internacional, ja que la manca de regulació externa deixa en mans de 

les institucions d’educació superior l'adopció o no d’aquestes recomanacions. 

El projecte europeu MICROBOL, en la seva primera fase, s’orienta a analitzar com els 

instruments i recursos existents a l’EEES es poden adaptar a la formació permanent. El projecte 

planteja que la manca de definició d’aquesta tipologia de cursos crea confusió entre els estudiants, 

els ocupadors i l’acadèmia, i reforça la importància de definir criteris comuns. En aquest sentit, tant 
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l’E-SLP com MICROBOL coincideixen en la necessitat d’ajustar les propostes de formació pròpia als 

cicles definits al Marc de Qualificacions de l’EEES i  al Sistema Europeu de Transferència de Crèdits 

(ECTS). Seguint amb aquesta línia, plantegen que els processos d’assegurament de la qualitat de la 

formació permanent han d’estar alineats amb els ESG, donat que formen part de l’educació superior 

i que els “ESG són aplicables a tota l’educació superior que s’ofereix a l’EEES, amb independència de 

la modalitat d’estudi o el lloc on s’imparteix” (ENQA, 2015). Per tant, tenint en compte que la 

responsabilitat d’assegurar la qualitat de l’oferta és de les institucions d’educació superior que 

l’ofereixen, s’espera que les institucions tinguin processos d’assegurament de la qualitat que abasti 

tota la seva oferta formativa, incloent la formació pròpia. (Cirlan & Loukkola, 2020). 

El compliment amb els ESG constitueix dels punts centrals dels diferents projectes europeus 

en matèria d’oferta pròpia, ja que permet alinear els criteris de qualitat les diferents tipologies 

d’oferta, tant a nivell nacional com internacional. De fet, ENQA, l’Associació Europea d’Agències per 

a la Garantia de la Qualitat, arrel del Workshop europeu realitzat al 2011, identifica la necessitat de 

crear un grup de treball que abordi de manera específica aquesta qüestió. El grup de treball “Working 

Group II on Quality Assurance and Lifelong Learning” es crea amb l’objectiu de d’adaptar els ESG per 

a la formació al llarg de la vida per tal de crear un marc obert per a la qualitat d’aquesta oferta 

formativa.  Aquesta adaptació es pot consultar a l’informe del grup: Working Group Report (ENQA, 

2011). Per aquest motiu, es considera clau la integració de l’Apartat 1 dels ESG: Estàndards i 

directrius per a l’assegurament intern de la qualitat als processos seleccionats en aquest TFM. Els 

processos PO01 i PO02 estan principalment orientats a donar resposta a l’estàndard “1.2. Disseny i 

aprovació dels programes”, i a la definició dels elements clau de l’estàndard “1.3. Aprenentatge, 

ensenyament i avaluació centrats en l’alumnat” que s’implementaran posteriorment. D’altra banda, 

el PO07 dona resposta de manera directa als estàndards “1.3. Aprenentatge, ensenyament i 

avaluació centrats en l’alumnat”; “1.4. Admissió, progressió, reconeixement i certificació de 

l’alumnat”; i “1.9. Seguiment permanent i revisió periòdica dels programes”; i de manera indirecta a 

tota la resta d’estàndards”, a excepció de l’”1.10 Assegurament extern de la qualitat de manera 

cíclica”. Per tant, el PO07 té un rol clau a l’hora d’assegurar el compliment dels estàndards. Per 

garantir que el procés de revisió i millora de titulacions pròpies integra l’avaluació dels ESG, es partirà 

de la Guia per al seguiment de les titulacions oficials de grau i màster d’AQU Catalunya, que pren 

https://microcredentials.eu/wp-content/uploads/sites/20/2020/09/MICROBOL-Desk-Research-Report.pdf
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“com a referent principal en el disseny de tot el procés de seguiment els ESG” (AQU, 2019). No 

obstant això, és imprescindible realitzar una anàlisi de les necessitats de la formació permanent per 

determinar quins aspectes s’haurien d’avaluar i que no contempla l’avaluació de l’oferta oficial i quins 

elements deixarien de tenir sentit per l’oferta pròpia. 

 Per últim, l’abril de 2020 AQU Catalunya publica la Guia pilot per a l’acreditació ‘ex ante’ de 

programes de curta durada vinculats al catàleg d’especialitats formatives del Servei Públic d’Ocupació 

de Catalunya (2020). Aquesta guia s’emmarca en un projecte que preveu la verificació de programes 

de curta durada per a que “es puguin traslladar al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per tal que 

s’incloguin en el Catàleg català d’especialitats formatives, amb l’objecte de respondre amb agilitat a 

les demandes de formació dels sectors i dels ocupadors” (AQU, 2020). La Guia d’AQU està alineada 

amb les consideracions plantejades en els projectes europeus E-SLP i MICROBOL i, a banda de 

descriure el procés d’avaluació externa, inclou pautes per al disseny d’aquesta oferta, pel que pot 

constituir un punt de partida per al procés de disseny de titulacions pròpies de la UOC i, en cas de 

que aquesta prova pilot tingui continuïtat, permeti a la UOC presentar els programes que ho consideri 

en projecte mencionat prèviament. 

 

8.2. Anàlisi del desplegament actual del cicle de vida de l’oferta 

pròpia i de la percepció dels agents implicats 

Per dur a terme aquesta anàlisi s’ha realitzat una recollida d’informació prèvia amb diferents 

agents implicats en els processos seleccionats. A continuació, incorporem el detall dels diferents rols 

amb els quals s’han mantingut entrevistes per tal de recollir  les seves necessitats i expectatives i 

determinar com es du a terme l’actual desplegament dels processos fora del marc del SGIQ: 

● Tècnics de qualitat 

● Mànagers de programa 

● Tècnics de dades 

● Sotsdirectors de programes emergents 

● Directors de programa / Responsables acadèmic 

● Tècnics de tutoria 
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● Tècnics de serveis acadèmics 

Tot seguit, s'incorpora un resum de les conclusions obtingudes arrel de les entrevistes amb els agents 

implicats per cadascun dels processos:  

 PO01 - Definir l’oferta formativa: 

La percepció general és que tot i que el procés documentat no inclou l’oferta pròpia, aquesta 

està correctament integrada al procés i que els instruments disponibles són útils per identificar la 

nova oferta. S’ha comentat la necessitat de disposar de criteris per a la valoració dels recursos 

disponibles, de manera prèvia a la presentació de propostes. Es fa menció de la necessitat d’agilitzar 

alguns aspectes com l’obtenció d’estudis de mercat. Però la valoració global del procés és que està 

correctament desplegat per les titulacions pròpies i que és útil. S’identifica la necessitat per part dels 

tècnics de definir clarament el catàleg d’oferta pròpia, que arrel de la integració de UOC X a la UOC 

s’ha desdibuixat lleugerament i genera problemes a l’hora de conceptualitzar i valorar les propostes 

de manera òptima. 

PO02 - Dissenyar titulacions  

No existeix un procés sistematitzat de disseny, ni una memòria que integri tota la informació 

necessària per al desplegament del títol. No obstant això, el disseny es fa de manera “trossejada” per 

tal d’aportar als diferents processos client la informació necessària per al desplegament. Tots els 

participants coincideixen en la necessitat de generar un document que permeti planificar el programa 

de manera integrada, que sigui una font d’informació única per a tots els agents implicats i que eviti 

haver de duplicar la informació en diferents espais. No existeix una plantilla de memòria per al 

disseny, i els diferents agents entrevistats consideren que aquesta hauria de recollir la informació 

següent, per garantir que es disposa de la informació necessària per abordar el PO05 - Dissenyat 

l’acció docent: 

● Dades bàsiques: tipologia, nom, creditatge i durada 

● Perfil d’ingrés 

● Perfil de sortida 

● Objectius 
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● Competències 

● Assignatures (si s’escau) 

● Resultats d’aprenentatge 

● Metodologia d’avaluació 

● Taules d’adaptació (si s’escau) 

● Reconeixement de crèdits (Plans d’adaptació, avaluació d’estudis previs i de 

l’experiència professional) 

La responsabilitat del disseny de les titulacions pròpies, generalment recau sobre el Director 

de programa, de manera individual. En pocs casos es constitueix una Comissió de titulació, no obstant 

s’ha comentat que es considera necessari constituir un equip de treball que integri diferents visions 

i punts de vista per dur a terme el disseny del programa. Pel que fa a l’aprovació del disseny, a 

excepció d’aquells casos en que el disseny difereix del plantejat a la proposta inicial del programa 

presentada en el marc del PO01, no requereix d’aprovació addicional.  

PO07 - Desplegar, revisar, millorar els programes 

S’ha exposat que, en general, el procés de seguiment es du a terme en el tancament del curs 

per tots els programes. No obstant això, s’ha detectat que existeixen dinàmiques de treball diferents 

segons els estudis. En un alguns casos, el seguiment no es recull de manera sistematitzada en un 

document, sinó que es treballa de manera conjunta amb Professors Responsables d’Assignatura 

(PRAs), Personal Docent Col·laborador (PDC) i tutors que han participat en el programa. Es revisen 

les dades de les que es disposa i les dinàmiques a l’aula durant el curs i s’identifiquen accions de 

millora, que tampoc es recullen de manera estructurada en cap pla de millora. En d’altres casos, els 

estudis disposen d’un document estàndard que permet als professors responsables d’assignatura 

d’aquells estudis dur a terme una revisió de les assignatures i recollir les accions de millora. En 

aquests casos, la revisió a nivell de programa es du a terme en les reunions, però no existeix un 

document que reculli aquestes reflexions.  

En general, els diferents agents identifiquen la necessitat de disposar de més dades per a 

l’avaluació de les titulacions pròpies, i poder-les obtenir de manera desagregada. 
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És responsabilitat de cada Director de Programa (DP) dur a  terme el registre i el seguiment 

de les accions de millora i actualment cada DP ho fa d’acord amb el seu propi criteri o, en alguns 

casos, el dels Estudis,. Els resultats del seguiment no es comparteixen amb la sotsdirecció de 

programes emergents ni amb la direcció dels estudis, pel que aquelles accions que afecten a temes 

que s’escapen de la direcció de programa, és difícil recollir-les i vehicular-les cap amunt.  

PS13 - Gestionar l’extinció 

A les reunions amb tècnics de serveis acadèmics i de funció tutorial es coincideix en que les 

titulacions pròpies estan força integrades al procés d’extinció, malgrat no constar als processos 

documentats. Es valoren positivament les millores realitzades anteriorment en el procés per a la 

sol·licitud d’extincions en el marc del PO01, on es requereix presentar una fitxa de sol·licitud i el pla 

d’extinció, que han facilitat de manera substancial el control i la gestió del procés en titulacions 

pròpies. No obstant això, els dos equips coincideixen en la necessitat de sistematitzar com arriba la 

informació dels plans d’adaptació entre aquelles titulacions que s’extingeixen i són substituïdes per 

titulacions noves. Aquesta qüestió s’ha comentat també per part de les Direccions de Programa en 

el marc del PO02 i, donat que la informació es necessita en els casos en què es creen programes nous, 

s’abordarà en el procés de disseny. 

Conjunt dels processos documentats 

Arrel de les entrevistes amb els diferents grups d’interès, s’ha pogut observar a través 

d’evidències documentades que els responsables dels processos duen a terme anualment una revisió 

sistemàtica del desenvolupament dels processos i que fan canvis i millores per solucionar els punts 

febles detectats. No obstant això, aquesta revisió i millora es du a terme mitjançant diferents 

instruments i recursos i s’ha identificat la necessitat d’estructurar el registre d’aquestes revisions en 

un pla de millora estandarditzat, que faciliti la gestió dels plans de millora dels processos i la revisió 

global del SGIQ en el marc del “PE03 - Revisar i millorar el SGIQ”. La plantilla d’aquest pla de millora 

ja està definida en el marc del PE03 (veure annex 5), però el seu grau d’implantació varia segons els 

processos, pel que cal seguir treballant per tal de garantir que aquest recurs s’integra totalment en 

el conjunt de processos del sistema. 
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8.3. Anàlisi dels processos documentats 

A continuació, es realitza un anàlisi dels processos que inclou la informació recollida a les 

entrevistes amb els diferents equips implicats en el procés i que determina l’estat dels processos 

seleccionats en relació a les titulacions pròpies. Per dur a terme aquesta anàlisi, s’ha analitzat, per 

una banda, la informació que recull el procés documentat i, per l’altra el desplegament real dels 

processos i de les activitats que es duen a terme. En aquest sentit, hi pot haver accions recollides als 

processos documentats que realment no s’estiguin duent a terme i viceversa, accions que es duen a 

terme però que no estan recollides al procés documentat.  

Per il·lustrar el nivell d’integració de l’oferta pròpia tant en els processos documentats, com 

en el seu desplegament real s’ha fet servir un sistema de semàfors que mostra l’estat de cadascun 

dels ítems del procés: 

Llegenda 

 No integrat / No desplegat 

 Integrat / Desplegat 

 Parcialment Integrat / Parcialment desplegat 

 

 A banda, s’ha realitzat una anàlisi exhaustiu dels processos documentats i del seu 

desplegament. A continuació es mostra la fotografia de l’estat actual per cada ítem dels processos, i 

les necessitats identificades en aquells que no estan integrats i/o desplegats o que ho estan 

parcialment (marcats en vermell i taronja). Per dur a terme la detecció de necessitats s’han tingut en 

compte els requeriments, recomanacions i les necessitats identificades en l’anàlisi de la 

documentació de referència; les entrevistes realitzades amb els diferents agents implicats en els 

processos seleccionats; i en l’anàlisi del manual del SGIQ de la universitat.  
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8.3.1. PO01 – Definir l’oferta formativa 

 

 PO01 - Definir l’oferta formativa 

 Integració al procés documentat Desplegament del procés 

2. Abast L’abast del procés documentat integra només una part de 
les titulacions pròpies: la Formació de postgrau, que 
inclou Màsters Propis, Diplomes de Postgrau, 
Especialitzacions i Cursos.  

Pel que fa al desplegament del procés tota 
l’oferta pròpia de la UOC està integrada al 
PO01. 

6.3.1. 
Establiment dels 
criteris i 
requeriments 

Existeixen interns per a la formulació de propostes i s’hi 
dóna compliment mitjançant els estudis de mercat, els 
plans de viabilitat i les fitxes de sol·licitud, donant resposta 
a les recomanacions del CU, E-SLP i MICROBOL. No 
obstant això no es disposa d’un document que els reculli i 
serveixi de pauta per a la presa de decisions. 

El desplegament d’aquesta fase del procés és 
adequat i dóna resposta a les recomanacions 
del CU. Hi ha marge de millora pel que fa a la 
valoració de les propostes mitjançant criteris 
objectius. 

6.4 Avaluació, 
revisió i millora 
del procés 

La fase d’avaluació, revisió i millora està correctament 
recollida al procés documentat. 

Tot i que la descripció i el desplegament del 
procés són adequats, hi ha marge de millora en 
la sistematització d’aquesta fase. 

8. Indicadors Actualment, els indicadors s’orienten a la valoració dels 
resultats del procés relatius a l’oferta oficial, però no 
existeixen indicadors d’oferta pròpia ni indicadors que  
permetin valorar el correcte funcionament del procés. 

Tot i que no consten al procés documentat, es 
calculen els indicadors del procés relatius a 
l’oferta pròpia en la revisió i millora del procés, 
i es fan servir indicadors addicionals per a la 
valoració del procés 

9. Informació 
documentada 

La informació documentada recull tots els instruments 
identificats en el procés per a l’oferta oficial i la formació 
de postgrau. No obstant, no es disposa d’un catàleg 
d’oferta formativa ni d’un document per a la sol·licitud de 
noves tipologies d’oferta. 

Es fan servir tota la informació documentada 
recollida al procés per al seu desplegament. 
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8.3.2. PO02 – Dissenyar titulacions oficials 

 

 PO02 - Dissenyar titulacions oficials 

 Integració al procés documentat Desplegament del procés 

1. Missió 
2. Abast 

La missió i l’abast del procés 
documentat només integren les 
titulacions oficials 

Tot i que no consten en el procés documentat, les titulacions 
pròpies de la UOC passen per un procés de disseny. 

2. Propietari Està correctament recollit al procés 
documentat 

Tot i que consta al PD, actualment l’àrea de PiQ no coordina 
el procés de disseny de titulacions pròpies, sinó que són els 
estudis qui duen a terme el procés de manera individual. 

5. Responsabilitats Només consten els agents implicats 
per titulacions oficials 

El procés de disseny el du a terme de manera individual el DP 
i en alguns casos, amb la col·laboració de PRAs. 

6.3.1. Establiment de 
guies 

Al procés documentat no consten 
guies ni plantilles per a l’elaboració 
de memòries de titulacions pròpies, 
que s’ajustin a les necessitats 
d’aquesta oferta. 

En l’actualitat el procés de disseny de titulacions pròpies es du 
a terme sense plantilles ni guies. Existeix una plantilla de 
disseny de titulacions pròpies que és de voluntària aplicació, i 
en general no es fa servir. 

6.3.2. Elaboració 
memòries 

L’elaboració de memòries no s’inclou 
al procés documentat 

Malgrat no existeix un document de sortida de memòria com 
a tal, si que es du a terme el disseny de titulacions. Es dona 
compliment als acords del CU en relació a l’oferta pròpia de 
llarga durada. L’elaboració de la memòria es fa de manera 
trossejada per aportar als processos de sortida la informació 
que necessiten per desplegar el programa, però no hi ha un 
document com a tal. 

6.3.3. Revisió i 
aprovació 

El procés recull les diferents fases del 
procés de revisió, aprovació i 
enviament de la sol·licitud de 
verificació per a les TP, però no 
consten els programes propis. 

A diferència de les titulacions pròpies, les memòries de TP no 
passen per un procés d’aprovació formal, sinó que un cop 
validada la proposta de nou programa, si no hi ha canvis en el 
plantejament inicial de la proposta, aquesta es dóna per 
aprovada tira endavant. 

6.4 Avaluació, revisió 
i millora del procés 

La fase d’avaluació, revisió i millora 
està correctament recollida al procés 

No es du a terme una revisió del procés per a titulacions 
pròpies perquè aquest no es desplega per a TP. 
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documentat. 

8. Indicadors No existeixen indicadors d’oferta 
pròpia.  

No existeixen ni es calculen indicadors relatius al procés de 
disseny de l’oferta pròpia. 

9. Informació 
documentada 

La informació documentada recull 
tots els instruments identificats en el 
procés per a l’oferta oficial, però no 
conté instruments per a l’oferta 
pròpia 

No es disposa d’informació documentada sistematitzada 
d’oferta pròpia per al desplegament del procés 
 

 

8.3.3. PO07 – Desplegar, revisar i millorar les titulacions 

 

 PO07 - Desplegar, revisar i millorar les titulacions 

 Integració al procés documentat Desplegament del procés 

1. Missió 
2. Abast 

La missió i l’abast del procés documentat 
només integren les titulacions oficials 

 

2. Propietari Està correctament recollit al procés 
documentat 

Tot i que consta al procés, actualment l’àrea de PiQ no 
coordina el procés. 

5. 
Responsabilita
ts 

Només consten els agents implicats per 
titulacions oficials 

El responsable de liderar el procés és el DP, tot i que es 
treballa de manera conjunta amb PRAs, PDCs i tutors. 
L’equip de gestió de la Direcció de UOC X duen a terme les 
responsabilitats descrites al camp VG de docència en el 
desplegament del procés, a excepció de la col·laboració en 
la revisió i millora. 

6.3.1 
Desenvolupam
ent del curs 

El procés descriu l’activitat a desenvolupar 
correctament. Al no referir-se explícitament a 
TO és aplicable també a TP, pel que no caldria 
fer canvis. 

Les titulacions pròpies es despleguen tal com està descrit, 
no obstant, les desviacions en el desplegament no es 
recullen als informes, perquè no se’n fan per a TP. 
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6.3.2 
Tancament del 
curs 

El procés descriu l’activitat a desenvolupar 
correctament i pot servir per TP, no obstant, 
els indicadors de rendiment per a TP no 
consten a l’eina descrita.  

El tancament del curs es fa tal i com es descriu al procés. 
No obstant això, s’identifica la necessitat de disposar de 
més dades i indicadors sobre el desplegament del 
programa (veure apartat 8.5). A banda, les dades d’oferta 
pròpia no consten a Power BI. 

6.3.3 Revisió i 
millora 
titulacions 

La fase de revisió i millora de les titulacions 
està descrita correctament per a titulacions 
oficials, cal integrar l’oferta pròpia i definir 
criteris per al correcte desplegament del 
procés. 

El procés el du a terme la direcció de programa juntament 
amb els professors responsables d’assignatura i es fa de 
manera sistemàtica. No obstant, no existeixen plantilles ni 
plans de millora com a tal. 

6.4 Avaluació, 
revisió i 
millora del 
procés 

La fase d’avaluació, revisió i millora està 
correctament recollida al procés documentat, 
tot i no integrat explícitament TP. 

No es du a terme una revisió del procés perquè aquest no 
es desplega per a TP, en tot cas, hi ha marge de millora en 
la sistematització d’aquesta fase. 

8. Indicadors No existeixen indicadors d’oferta pròpia.  No existeixen ni es calculen indicadors relatius al procés de 
disseny de l’oferta pròpia. 

9. Informació 
documentada 

La informació documentada recull tots els 
instruments identificats en el procés per a 
l’oferta oficial, però no conté instruments per 
a l’oferta pròpia 

No es disposa d’informació documentada sistematitzada 
per a oferta pròpia per al desplegament del procés. 

8.3.4. PS13 - Gestionar l’extinció de les titulacions 

 

 PS13 - Gestionar l’extinció de les titulacions 

 Integració al procés documentat Desplegament del procés 

1. Missió 
2. Abast 

La missió i l’abast del procés documentat 
només integren les titulacions oficials 

Les titulacions pròpies passen per processos d’extinció 
d’acord amb el procés documentat. 

6.3.1. 
Presentació de 
propostes 

Les titulacions pròpies no consten en la fase 
de sol·licitud d’extincions 

La presentació de propostes d’extinció de titulacions pròpies 
es du a terme d’acord amb el procés 
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6.3.2 
Desplegament 
de l’extinció 

No consten TP en la fase de desplegament El desplegament de l’extinció de titulacions pròpies es 
desplega d’acord a la descripció del procés documentat, a 
excepció dels tràmits amb l’administració, que en aquest cas 
no corresponen. 

6.4 Avaluació, 
revisió i millora 
del procés 

La fase d’avaluació, revisió i millora està 
correctament recollida al procés documentat, 
tot i no integrar explícitament TP. 

Tot i que el procés es revisa per a TO i TP, hi ha marge de 
millora en la sistematització d’aquesta fase. 

8. Indicadors No existeixen indicadors d’oferta pròpia.  No existeixen ni es calculen indicadors relatius al procés de 
disseny de l’oferta pròpia. 

9. Informació 
documentada 

La informació documentada recull els 
instruments identificats per a l’oferta oficial, 
però no per a l’oferta pròpia 

La normativa acadèmica de la UOC contempla l’extinció de 
titulacions pròpies al “TÍTOL VII. Extinció de plans d’estudis 
oficials i programes propis” 

Font: Elaboració pròpia 

8.4. Orientació del projecte i detecció de necessitats 

Amb l’objectiu d’orientar la proposta d’integració, un cop realitzada l’anàlisi de les diferents 

fonts d’informació i prèviament a la detecció de necessitats específiques de cada procés, s’ha dut a 

terme un exercici per identificar els aspectes a tenir en consideració a l’hora d’identificar les 

necessitats de cada procés. Aquesta identificació s’ha fet partint de les perspectives de qualitat 

adoptades a l’inici d’aquest projecte i les dimensions d’avaluació proposades per Rodríguez Espinar 

a El debate de la calidad en la educación superior (2013). Les perspectives de qualitat adoptades per 

a l’orientació d’aquest projecte són les següents:  

● Qualitat com adequació als objectius "Fitness for purpose": En el cas de la formació 

permanent, aquesta perspectiva de qualitat pren especial rellevància, tenint en compte que 

el seu objectiu principal és donar resposta a les necessitats del mercat i als canvis de l’entorn. 

Per tal de valorar la qualitat d’aquesta oferta és imprescindible tenir en compte els seus 

objectius formatius, que han d’estar en línia amb la disciplina del títol, amb el seu context, i 

amb la missió, visió i valors de la universitat. D’acord amb aquesta perspectiva, la qualitat va 

lligada als objectius, i els objectius al context, pel que la qualitat ha de ser dinàmica i tenir la 

capacitat d'adaptar-se als canvis de l’entorn.  

● Qualitat com a innovació organitzativa: La capacitat d’una institució d’adaptar el seu model 

organitzatiu i normativa als requeriments externs, a les necessitats del mercat i de la societat, 
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i a la seva estratègia o objectius institucionals és especialment rellevant en el cas de l’oferta 

pròpia, que requereix de models organitzatius que permetin respondre de manera àgil i 

ràpida als canvis de l’entorn.  Aquesta perspectiva se centra l’eficiència institucional: en la 

capacitat de definir processos, avaluar-los i adaptar-los en cas que convingui. 

● Qualitat com a transformació o "valor afegit": Les institucions d’educació superior tenen un 

rol clau en desenvolupament social i econòmic. Tenint en compte aquesta capacitat 

transformadora, és important que la qualitat tingui en compte el valor afegit que aporta als 

seus estudiants i la seva capacitat per aportar el màxim desenvolupament possible dels seus 

membres.  

Per tal d’identificar el conjunt d’elements a considerar en la proposta d’integració d’oferta pròpia, 

s’ha realitzat un creuament d’aquestes perspectives, amb les dimensions de qualitat que identifica 

Rodríguez Espinar (2013): 

● Qualitat del context de referència del sistema d’educació superior: condicions externes de 

la societat i del mercat, i demanda d’educació superior. 

● Qualitat d’entrada (inputs): Elements precondicionants com el marc de referència, recursos 

disponibles, oferta acadèmica, demanda de places, qualitat de l’usuari.   

● Qualitat del procés: Anàlisi funcional del programa. 

● Qualitat del producte: Atén als diferents tipus de resultats del programa. 

Aquest creuament de dimensions i perspectives ha resultat en la formulació d’una sèrie de preguntes 

a les que els processos documentats hauran d’intentar donar resposta. D’altra banda, s’han 

identificat les evidències que permeten donar resposta a les preguntes plantejades i demostrar els 

resultats del procés. Les preguntes plantejades i les evidències identificades, permetran detectar 

quins elements cal incorporar o modificar en els processos documentats, per tal d’ajustar-nos a les 

perspectives de qualitat adoptades i respondre a les dimensions d’avaluació. 
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Identificació d’elements a considerar: 

 PO01 - Definir l’oferta formativa 

 Adequació als objectius Innovació organitzativa Transformació o valor afegit 

Qualitat 
del 
context 

Les propostes són atractives als potencials 
estudiants?  
Les propostes presentades cobreixen una 
necessitat real del mercat?  
Els objectius formatius del programa s’ajusten a les 
necessitats del mercat? 

El procés disposa de mecanismes per identificar les necessitats del mercat? 
El desplegament del procés i els recursos disponibles faciliten la presa de 
decisions entorn a la nova oferta i el portafoli tenint en compte el context i la 
seva estratègia a  tots els agents implicats?  
El procés permet donar resposta a les necessitats del mercat de manera àgil, 
ràpida i fonamentada? 

El perfil de sortida i els objectius del formatius 
proposats contribueixen al creixement 
personal i professional dels estudiants? La 
proposta formativa contribueix a la 
transformació i al creixement de la 
societat/mercat? 

Qualitat 
d’entrada 
(inputs) 

Els recursos humans, materials i econòmics 
disponibles, són adequats per donar una resposta 
adequada a les necessitats del mercat? 

El procés disposa de mecanismes valorar els recursos humans, materials i 
econòmics necessaris per desplegar una proposta? 
El procés disposa de recursos per definir propostes formatives adequades a 
les característiques del seu nivell formatiu, durada i orientació, facilitant la 
seva comprensió i diferenciació? 
El procés permet integrar els requeriments i els mecanismes del Marc de 
referència (EEES)? 

El portafoli acadèmic de la UOC contribueix a la 
transformació? 

Evidències - Estudis de mercat 
- Dades de demanda  
- Dades de matrícula 
- Criteris per a la valoració objectiva de 

propostes d’oferta pròpia 

- Estudis de mercat 
- Fitxes de sol·licitud de l’oferta 
- Criteris per a la valoració objectiva de propostes d’oferta pròpia 
- Catàleg d’oferta pròpia de la UOC 
- Satisfacció del professorat amb la informació i els recursos per 

definir l’oferta formativa 

Percepció dels estudiants enquesta 
d’incorporació: 

- Per quin motiu vas triar aquesta 
titulació? 

- Per quin motiu has triat la UOC per a 
cursar-la? 
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 PO02 - Dissenyar titulacions 

 Adequació als objectius Innovació organitzativa Transformació o valor afegit 

Qualitat 
d’entrada 
(inputs) 

El procés de disseny té en compte els grups d’interès i es 
beneficia de punts de referència externs?  
El perfil d’ingrés definit és adequat per assolir els objectius 
formatius i les competències del programa? 
 

El procés de disseny permet donar resposta a les 
necessitats d’informació dels processos que faciliten el 
desplegament del programa? 
El procés permet adequar el disseny de la titulació als 
requeriments de qualitat del seu marc de referència 
(EEES)? 
El procés de disseny permet donar resposta a la normativa 
interna i integrar l’estratègia de la universitat? 

Els recursos disponibles permeten contribueixen al 
desenvolupament intel·lectual, personal i social dels 
estudiants? 

Qualitat del 
procés 

Els objectius definits per la titulació donen resposta als 
requeriments del mercat i s’ajusten a l’estratègia de la 
universitat? 
Les competències del títol s’ajusten a l'àmbit de 
coneixement i són adequades al nivell de la titulació? 
El pla d'estudis del títol és coherent i adequat per a 
l'assoliment dels objectius formatius? 

El model educatiu, la metodologia docent, el sistema 
d’avaluació i els recursos de la universitat permeten donar 
resposta al pla d’estudis definit; als objectius formatius del 
títol i als requeriments de qualitat del marc de referència? 
 

Els objectius i competències tenen en compte el 
desenvolupament intel·lectual, personal i social dels 
estudiants?  
El plantejament del programa contribueix a reforçar-los 
com a agents actius del seu procés d'ensenyament-
aprenentatge? 

Evidències - Memòria de la titulació 
- Dades d’accés i admissió 

Enquesta de satisfacció final de curs: 
- El pla d'estudis i els coneixements, habilitats i 

aptituds que s'han d'assolir en la titulació han 
estat ben definits i coneguts 

- L'orientació del pla d'estudis ha respost a les 
meves expectatives inicials 

- Hi ha una bona coordinació entre els continguts 
de les assignatures per a evitar encavalcaments 

- Estic satisfet amb els coneixements i habilitats 
que s'adquireixen durant el curs 

- Entrevista amb els agents implicats en el procés 
de desplegament 

- Guia i plantilla per al disseny de titulacions 
pròpies  

Enquesta de satisfacció DP: 
- El desplegament del programa (pla d'estudis i 

recursos associats) ha permès assolir els 
objectius d'aprenentatge definits 

- Satisfacció amb el procés de disseny 
Enquesta de satisfacció final de curs: 

- Satisfacció amb el campus virtual 
- Satisfacció amb els serveis de la universitat 

Enquesta de satisfacció final de curs: 
- Puc aplicar professionalment els coneixements i 

habilitats adquirits durant el curs 
- Puc aplicar personalment els coneixements i 

habilitats adquirits durant el curs:  
- La formació rebuda m'ha permès millorar les 

meves competències personals (nivell de 
confiança, lideratge, aprenentatge autònom, 
presa de decisions, resolució de nous problemes, 
anàlisi crítica, treball en equip, etc.) 

- La formació rebuda m'ha permès millorar les 
meves capacitats per a l'activitat professional 
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PO07 – Desplegar, revisar i millorar les titulacions 

 Adequació als objectius Innovació organitzativa Transformació o valor afegit 

Qualitat 
del procés 

Els recursos, la metodologia docent i el sistema 
d’avaluació contribueixen a l’assoliment dels 
objectius del programa? 
El perfil del personal docent és adequat per donar 
resposta als objectius formatius i competències del 
programa? 
El personal docent és suficient per poder atendre a 
tots els estudiants de manera adequada i garantir 
l'assoliment dels objectius? 
Els procés de revisió i millora permet detectar punts 
febles i millores per garantir compliment dels seus 
objectius formatius? 

Els mecanismes de coordinació docent garanteixen l’equilibri en el repartiment de 
tasques i la coherència entre les diferents assignatures del programa? 
El model organitzatiu garanteix el correcte funcionament dels processos i 
mecanismes de suport a l'aprenentatge de l'estudiant? 
El procés de revisió i millora ofereix als responsables acadèmics la informació i els 
recursos necessaris per avaluar el títol i el compliment dels requeriments interns i 
del marc de referència? 

Els recursos, la metodologia docent i el sistema 
d’avaluació permeten desenvolupament 
intel·lectual, personal i social dels estudiants? 
El personal docent contribueix a aquest 
desenvolupament? 

Qualitat 
del 
producte 

Els resultats acadèmics (rendiment i èxit) són 
adequats i evidencien que s'han assolit els objectius 
definits per la titulació?  
El nombre de graduats s'ajusta als objectius definits? 
Els indicadors d'inserció laboral són adequats per la 
titulació? S'ajusten als objectius previstos? 
Els resultats de satisfacció són adequats? 

La institució disposa d'un mecanisme de recollida de dades acadèmiques i de 
satisfacció que permeten donar resposta als processos de revisió i millora? 
Es disposen dels indicadors necessaris per poder donar resposta als requeriments 
del marc de referència? 
Existeixen mecanismes per a assegurar que es prenen decisions en base als 
resultats? 
Les accions de millora definides permeten millorar el programa formatiu? 

Els indicadors disponibles permeten avaluar el 
desenvolupament intel·lectual, personal i social 
dels estudiants? 

Evidències - Taxa de rendiment i d’èxit 
- Dades del nº i del perfil acadèmic i 

professional del professorat 
- Plans de millora de la titulació 
- Taxa de graduació / abandonament 
- Dades d’inserció laboral 

Indicadors de satisfacció amb la titulació 

- Enquestes enviades a programes propis 
- Resultats acadèmics disponibles per programes propis 
- Plans de millora 

Enquesta professorat: 
- Satisfacció amb els mecanismes de coordinació 
- Satisfacció amb els mecanismes de suport 
- Satisfacció del professorat amb la utilitat dels informes de seguiment 
- Satisfacció del professorat amb el desplegament del procés de seguiment 

Satisfacció estudiants 
Satisfacció amb els mecanismes suport a l’estudiant 

Resultats enquestes final de curs: 
- Valoro positivament estudiar a la UOC 

per la millora de les meves 
competències (comunicatives, 
personals, professionals i digitals) 

- Puc aplicar professionalment els 
coneixements i habilitats adquirits 
durant el curs 

Puc aplicar personalment els coneixements i 
habilitats adquirits durant el curs 
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Font: Elaboració pròpia 

 PS13 - Gestionar l’extinció de les titulacions 

 Adequació als objectius Innovació organitzativa 

Qualitat 
del 
context 

Es disposa de la informació necessària per identificar aquelles titulacions actives que ja no 
s’ajusten a les necessitats del mercat, a l’estratègia de la universitat o als objectius formatius 
plantejats? 

Els processos aporten la informació i els recursos necessaris per dur a terme per 
reflexionar sobre l’oferta i identificar les titulacions a extingir? 

Qualitat 
del procés 

El procés facilita que els estudiants puguin acabar la titulació o adaptar-se a altres programes? El procés permet planificar l’extinció de les titulacions i recollir la informació 
necessària per als agents implicats en desplegar-la? 
El procés assegura el compliment de la normativa acadèmica i garanteix els drets dels 
estudiants? 

Evidències Dades de matrícula 
Estudis de mercat 
Resultats de satisfacció dels estudiants 
Dades de titulats 

Calendaris d’extinció 
Fitxes de sol·licitud d'extinció 
Normativa acadèmica 
Satisfacció dels estudiants amb l’acció tutorial 
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 Tal com es pot observar a l’anàlisi dels processos, el seu nivell de desplegament dels en 

l’oferta pròpia és variable, segons les tipologies d’oferta formativa o inclús entre Estudis. La 

incorporació del cicle de vida de l’oferta pròpia al SGIQ ha de permetre: 

● Garantir la millora continua dels programes 

● Disposar de processos sistematitzats que alineïn l’activitat dels estudis 

● Optimitzar els recursos disponibles i millora l'eficàcia i l’eficiència de l’activitat 

● Enfocar els programes formatius a donar resposta a les necessitats del mercat i de la societat 

En aquest sentit, cal garantir que la proposta de processos està centrada en els resultats, pel que els 

indicadors constituiran un element clau a l’hora de formular els processos. D’altra banda un dels 

principals reptes als que s’haurà de fer front és assegurar que els processos i els recursos associats 

són percebuts pels seus usuaris com un instrument facilitador, que els permet organitzar i millorar 

l’activitat, i no només com un requeriment a complir. Per aquest motiu, una de les prioritats del 

projecte és simplificar i minimitzar el volum d’activitat, evitant sobrecarregar als agents implicats i 

assegurant que la formació permanent pot garantir la seva missió principal i donar resposta de 

manera àgil i ràpida a les demandes del mercat.  

Per dur a terme la integració de l’oferta pròpia als processos indicats existeixen dues 

possibilitats: 

● Crear processos documentats específics per a l’oferta pròpia, independents dels processos 

d’oferta oficial 

● Integrar l’oferta pròpia en els processos documentats existents per a l’oferta oficial 

Un cop feta l’anàlisi d’informació i tenint en compte el model de SGIQ centralitzat de la UOC, 

s’ha optat per desenvolupar una proposta que permeti mantenir l’estructura del SGIQ actual 

integrant l’oferta pròpia als processos documentats vigents. El desplegament dels processos de 

l’oferta pròpia és assimilable al de titulacions oficials a excepció de les gestions amb l’agència de 

qualitat i altres administracions que hi intervenen, però en cas que fos necessari, el SGIQ contempla 

la possibilitat d’incorporar procediments i instruccions vinculades als processos, que permetrien 
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detallar aquelles especificitats que fossin necessàries per a l’oferta pròpia. D’aquesta manera, s’evita 

multiplicar els processos documentats i generar un SGIQ excessivament complex. 

Per tal de determinar les necessitats dels processos documentats i elaborar la proposta 

d’integració del cicle de vida de l’oferta pròpia al SGIQ, s’han tingut en compte les preguntes 

plantejades en el creuament de dimensions i perspectives de qualitat; la documentació de referència; 

la informació proporcionada pels diferents agents implicats en desplegament dels processos; i 

l’anàlisi exhaustiu dels processos documentats. 

 Necessitats PO01 - Definir l’oferta formativa 

2. Abast ● Integrar la resta de tipologies de formació permanent. 

6.3.1. Establiment dels 
criteris i requeriments 

● Definir criteris per la valoració de noves propostes de titulacions pròpies que doni resposta a les 
recomanacions del CU en relació a l’existència de criteris consensuats per a l’aprovació de les 
propostes.  

● Definir criteris per la valoració de supressions de  titulacions pròpies que permeti prendre 
decisions en relació a l’extinció de manera objectiva i proporcioni les entrades pel PS13. 

● Definir el catàleg d’oferta pròpia de la UOC de manera que s’ajusti a les recomanacions del CU i 
tingui en consideració els cicles i els nivells definits en el Marc de Qualificacions de l’EEES. 

● Definir una fitxa per a la sol·licitud de noves tipologies d’oferta per garantir que la creació de 
noves tipologies de programa es fa tenint en compte les recomanacions del CU i els cicles i els 
nivells definits en el Marc de Qualificacions de l’EEES. 

8. Indicadors ● Crear indicadors del procés específics per a l’oferta pròpia 
● Crear indicadors que permetin valorar el correcte desplegament del procés 

9. Informació 
documentada 

● Incorporar la nova documentació identificada arrel de la revisió del procés:  
○ Model de valoració de noves titulacions pròpies i extincions 
○ Pla de millora del procés 
○ Catàleg d’oferta pròpia 
○ Fitxa per a la sol·licitud de noves tipologies d’oferta 

10. Diagrama de flux ● Incorporar al diagrama les titulacions pròpies 

 

 Necessitats PO02 - Dissenyar titulacions oficials 

5. Responsabilitats ● Incorporar a les responsabilitats la Direcció General de UOC X 

6.3.1. Establiment de guies ● Establir guies i plantilles per al disseny de TP, tenint en compte la recomanació del CU cal definir 
els  mínims exigibles en les memòries de titulacions pròpies i recomanacions de l’E-SLP 

6.3.2. Elaboració 
memòries 

● Integrar l’elaboració de memòries de TP al procés documentat 
● Definir un model de memòria de TP que sigui proveïdor de la informació que necessiten els 
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processos client pel que fa a programes propis. 
● Plantejar una tipologia de memòria que contempli la fragmentació i l’escalabilitat dels productes 

6.3.3. Revisió i aprovació 
i tramitació 

● Actualment aquesta fase del procés cobreix activitat que aplica principalment a les titulacions 
pròpies. Cal plantejar quina orientació es dona a aquesta fase del procés tenint en compte que 
s’ha de garantir la flexibilitat i l’agilitat en l’actualització i implantació de les memòries de 
titulacions pròpies i que han s’ha de distingir clarament les accions que apliquen a les titulacions 
oficials i les que apliquen a titulacions pròpies. 

8. Indicadors ● Crear indicadors del procés específics per a l’oferta pròpia i que permetin valorar el seu correcte 
funcionament 

9. Informació 
documentada 

● Incorporar la nova documentació identificada arrel de la revisió del procés:  
○ Plantilla de memòria per al disseny de titulacions pròpies 
○ Guies per al disseny 
○ Memòries de programes propis 
○ Plans de millora del procés 

10. Diagrama de flux ● Incorporar al diagrama les titulacions pròpies 

 

 Necessitats PO07 - Desplegar, revisar i millorar les titulacions 

1. Missió / 2. Abast ● Integrar les diferents tipologies d’oferta pròpia a la missió i l’abast del procés 

5. Responsabilitats ● Incorporar a les responsabilitats Incorporar de l’equip de treball de la Direcció General de UOC X 

6.3.3 Revisió i millora 
titulacions 

● Incorporar els agents implicats en l’oferta pròpia. 
● Definir les fases del procés de revisió d’oferta pròpia.  
● Crear plantilles d’informes de seguiment que integrin l’avaluació dels ESG 
● Crear plans de millora per a TP 
● Identificar la informació a revisar per poder fer una valoració de TP que s’adeqüi a les necessitats 

de cada tipologia de programa 
● Plantejar com s’aborda el seguiment a nivell de centre: si cal o no realitzar un ISC tenint en 

compte l’estat global de les titulacions pròpies a nivell d’estudis. 

8. Indicadors Crear indicadors del procés específics per a l’oferta pròpia i que permetin valorar el correcte 
funcionament del procés. 

9. Informació 
documentada 

● Incorporar la nova documentació identificada arrel de la revisió del procés:  
○ IST Titulacions pròpies 
○ ISC Titulacions pròpies 
○ Pla de millora de les titulacions 
○ Pla de millora del procés 

10. Diagrama de flux ● Incorporar al diagrama les titulacions pròpies 
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 Necessitats PS13 - Gestionar l’extinció de les titulacions 

1. Missió 
2. Abast 

● Integrar les diferents tipologies d’oferta pròpia a la missió i l’abast del procés 

6.3.1. Presentació de 
propostes 

● Integrar l’oferta pròpia i els seus instruments de sol·licitud a la fase de sol·licitud (PO01) 

6.3.2 Desplegament de 
l’extinció 

● Integrar l’oferta pròpia a la fase de desplegament. 

8. Indicadors ● Crear indicadors del procés específics per a l’oferta pròpia i que permetin valorar el correcte 
funcionament del procés. Aquests indicadors han de permetre valorar també el bon 
funcionament del PO01 

9. Informació 
documentada 

○ Pla de millora del procés 

10. Diagrama de flux ● Incorporar al diagrama les titulacions pròpies 

Font: Elaboració pròpia 
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9. Resultats: Proposta d’integració del cicle de vida de 
l’oferta pròpia al SGIQ de la UOC 

9.1. PO01 - Definir l’oferta formativa 

Tal com s’observa a l’anàlisi del procés, tot i que la l’oferta pròpia de la UOC no està 100% 

integrada al procés documentat, el desplegament de la seva activitat sí que ho està. No obstant això, 

s’han identificat certes necessitats per millorar el procés i alinear l’oferta pròpia amb les tendències 

dels projectes europeus i les recomanacions i acords del Consejo de Universidades que s’han analitzat 

prèviament. A continuació, s’incorpora el contingut del procés documentat amb les actualitzacions 

realitzades en vermell (per veure la versió original, consultar annex 1): 

PO01 - Definir l’oferta formativa 

1. Missió 
Gestionar, en línia amb la missió, visió i estratègia de l’organització, la definició de l’oferta formativa per identificar 
programes nous, modificar els existents o tramitar la baixa dels que s’han d’extingir o suprimir. 

2. Abast 
El procés serà d’aplicació a les Titulacions Oficials; a la Formació Pròpia de Postgrau i a l’oferta de Formació 
Contínua. i a les pròpies d’especialització, diploma de postgrau, màster i cursos. 

3. Grups d’interès 
Professorat propi, professorat col·laborador, estudiants potencials, estudiants actuals, administració responsable 
de PU. 

4. Propietari 
Àrea de Planificació i Qualitat. 
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5. Responsabilitats 

Vicerectorat responsable de l'ordenació acadèmica 

▪ Establir el marc estratègic, acadèmic i econòmic per a la reflexió de l’oferta i comunicar-ho als agents 
participants en el procés. 
▪ Valorar l’adequació de les propostes formulades. 
▪ Portar a aprovació del CdD les propostes valorades favorablement. 

Direcció d’Estudis 

▪ Proposar i presentar propostes d’acord amb els requeriments interns i externs. 
▪ Impulsar en els estudis la valoració de l’oferta existent i les noves propostes, tenint en compte els grups 
d’interès. 

Àrea de Planificació i qualitat 

▪ Difondre i posar a disposició dels estudis els requeriments i les eines necessàries per presentar les noves 
propostes. 
▪ Donar suport al professorat dels estudis que elabora les propostes.  
▪ Valorar l’impacte de les propostes presentades identificant en altres processos rellevants: verificació, 
acreditació, modificació, i complementar la informació. 
▪ Tramitar les sol·licituds de propostes noves de caràcter oficial amb l’administració competent. 
▪ Garantir que la informació acadèmica de les propostes i els seus estats d’aprovació queden recollides en el 
sistemes d’informació corresponents (BOF). 
▪ Difondre els acords adoptats en relació a l’oferta. 

Vicegerència de Docència i Direcció General de UOC X 
▪ Vetllar per l’aplicació dels criteris de sostenibilitat econòmica en les noves propostes i en la valoració de les 
existents. 
▪ Donar suport al professorat dels estudis que elabora les propostes. 
▪ Coordinar la relació amb institucions i universitats en cas d’oferta conjunta. 
▪ Registrar l’oferta acadèmica presentada a aprovació a les eines corresponents (BOF) per tal que sigui 
compartida amb totes les àrees implicades.  

Àrea de Globalització i Cooperació 
▪ Identificar quins són els països focus i necessitats de formació. 
▪ Promoure la relació amb universitats i institucions educatives dels països focus. 

Comissió acadèmica 
▪ Valorar i compartir les propostes i integrar-les en una única visió institucional. 

Consell de Direcció 

▪ Aprovar anualment la proposta d’oferta formativa. 

Patronat de la FUOC 
▪ Aprovar anualment  la proposta, prèviament aprovada pel CdD. 

6. Descripció del procés 

6.1 Entrades 

● Requeriments externs: Criteris programació del SUC, demandes i necessitats professionals, oportunitats de 

mercat, aliances. 

● Requeriments interns: Planificació estratègica, estudis de mercat, capacitat interna (nombre professors, 

perfils acadèmics,  etc.), resultats acadèmics i econòmics, Criteris objectius per a la valoració de noves propostes i 

supressió de programes, catàleg d’oferta pròpia. 

● Fitxes per a la sol·licitud de nova oferta. 

● Informes de seguiment de titulació i de centre 
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6.2 Sortides 

● Titulacions noves a verificar o reverificar. 

● Titulacions oficials a modificar. 

● Titulacions oficials a extingir. 

● Programes propis nous a dissenyar. 

● Programes propis a revisar o tancar. 

● Programes propis a extingir 

● Portafoli acadèmic. 

6.3 Desplegament del procés 

6.3.1 Establiment dels criteris i requeriments. 

Anualment, el Vicerectorat responsable de l’ordenació i la planificació acadèmica, promou la reflexió sobre l’oferta 

formativa per part dels estudis. El marc de reflexió ve determinat pels requeriments interns i externs identificats 

(veure 6.1 Entrades). El resultat d’aquest procés de reflexió són les propostes formatives per al proper o propers 

cursos (nous, canvis i supressions). 

6.3.2 Presentació de les propostes. 

Els estudis, presenten les propostes definides a partir de les seves pròpies reflexions i debats, utilitzant les “Fitxes 

de sol·licitud de nous programes” propis o oficials i les “Fitxes de sol·licitud de noves tipologies de programes 

propis”, previstes a l’efecte i que posa a la seva disposició l’Àrea de Planificació i Qualitat. De la mateixa manera, es 

presenten les propostes d’extincions a través de les “Fitxes de sol·licitud d’extincions” de titulacions oficials i 

pròpies. Les propostes de nous programes presentades es registren al Banc d’Oferta Formativa. 

6.3.3 Revisió de les propostes 

Les propostes es valoren i s’identifiquen punts de connexió. El debat de totes les propostes es duu a terme en el 

marc de la Comissió acadèmica on s’integren totes les propostes amb la visió i l’estratègia de la universitat. 

Des de l’Àrea de Planificació i Qualitat es complementa la informació, aportant una visió vinculada a altres processos 

rellevants del SGIQ com ara l’acreditació o modificació de titulacions o la seva extinció (PO14 “Acreditar i avaluar 

les titulacions” i PS13 “Gestionar l’extinció de titulacions”).  

El Vicerectorat responsable de l’ordenació acadèmica valora les propostes presentades i porta a aprovació del CdD 

les propostes valorades favorablement.  

6.3.4 Aprovació del portafoli 

Les propostes són aprovades pel Consell de Direcció, i posteriorment pel Patronat de la FUOC. L’aprovació de les 

propostes es recull al Banc d’Oferta Formativa. Un cop aprovat el portafoli, l’Àrea de Planificació i Qualitat iniciarà 

els tràmits de sol·licitud de noves titulacions oficials amb l’administració competent, així com els de modificació o 

extinció si escau. 

6.4   Avaluació, revisió i millora del procés 

A partir dels resultats dels diferents tràmits de l’oferta i les mesures de percepció disponibles, es mesura i valora 

l’adequació del procés i se’n fan les millores adequades. La informació documentada es revisa i millora anualment 

per garantir que es manté vigent als requeriments interns i externs. 

7. Vinculació amb altres processos 

7.1 Processos proveïdor 

● PE02_Planificar l’estratègia. 
● PS05_Establir el marc normatiu acadèmic. 
● PE06_Gestionar la comunicació institucional. 
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● PO07_Desplegar, revisar i millorar els programes. 

7.2 Processos client 

● PO02_Dissenyar les titulacions oficials. 
● PO08_Gestionar l’accés de professorat propi 
● PO03_Dissenyar els programes propis. 
● PO14_Acreditar i avaluar les titulacions. 
● PS12_Dissenyar i aplicar convenis i addendes. 
● PS13_Gestionar l’extinció de les titulacions. 

8. Indicadors* 

Codi Nom 

PO01_02 Nombre de titulacions aprovades pel Consell de Direcció 

PO01_04 Nombre de titulacions a extingir  

PS01_05 Nombre de titulacions a verificar 

PO01_06 Nombre de titulacions a modificar 

PO01_07 Nombre total de programes del portafoli acadèmic 

PO01_08 Taxa d’aprovació de noves titulacions 

PO01_09 Satisfacció del professorat amb la informació i els recursos per definir l’oferta formativa 

PO01_10 Taxa de desprogramació 

PO06_03 Nombre d’estudiants matriculats de nou accés 

* Tots els indicadors es recullen desagregats per tipologia de programa 

 

9. Informació documentada 
● Plantilla de fitxa per a la sol·licitud d’un nou programa (oficial/propi) 
● Plantilla de fitxa per a la sol·licitud d’una nova tipologia de programa propi 
● Plantilla de fitxa de viabilitat (FP,GR, MU) 
● Plantilla de fitxa per a la sol·licitud d’extinció de titulacions 
● Fitxes de viabilitat per programa 
● Estudis de mercat per programa 
● Fitxes sol·licitud de titulacions pròpies 
● Fitxes de sol·licitud de titulacions oficials (Font: PIMPEU) 
● Fitxes de sol·licitud d’extincions 
● Informe tècnic de valoració de les propostes 
● Model objectiu de valoració de  
● Acord del patronat 
● Acta d’aprovació del CdD 
● Portafoli acadèmic (Font: Banc oferta formativa) 
● PO01_ IT_ Actualització registres BOF 
● Catàleg d’oferta pròpia 
● Criteris per a la valoració de noves propostes de titulacions pròpies i supressions 
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● Pla de millora del procés 
10. Diagrama 
● Diagrama de flux. 

En primer lloc, s’ha incorporat la totalitat de l’oferta pròpia de la UOC a l’abast del procés 

documentat. Per tal de garantir l’estabilitat del document, s’han incorporat les tres iniciatives que 

engloben les diferents tipologies d’oferta pròpia. D’aquesta manera, en cas que es produeixin canvis 

en les tipologies de programa del catàleg d’oferta pròpia, el procés documentat no necessitarà 

actualització.  

En segon lloc, s’han incorporat  a la informació documentada les fitxes de sol·licitud de nous 

programes i d’extincions d’oferta pròpia, que actualment ja existeixen i s’estan fent servir en el 

desplegament del procés. A banda, s’ha incorporat també un document de “Criteris per a la valoració 

de noves propostes de titulacions pròpies” amb l’objectiu de donar resposta a la recomanació del 

Consejo de Universidades de disposar de criteris consensuats per a l’aprovació de les propostes. 

Aquest document, té en consideració criteris de sostenibilitat econòmica;  la capacitat interna per 

garantir la implantació de la proposta, tenint en compte el professorat i necessitats especials pel que 

fa als processos de gestió; l’encaix amb l’estratègia de la universitat; i el valor aportat per les aliances:  

Criteris per a la valoració de noves propostes de titulacions pròpies 

1- Criteris de sostenibilitat econòmica  

El resultat esperat és un MD >=40%. La documentació per demostrar el MD esperat és: 

 

a. Pla de viabilitat. Fixa marge i nombre mínim d’estudiants nous matriculats per període que ha de complir 

cada programa, assegurant que es tenen en consideració totes les activitats vinculades al desplegament del 

programa 

b. Estudi de mercat.  

i. Anàlisi de l’oferta existent en el mercat global i de la competència 

ii. Valoració de com es dóna resposta a les necessitats i expectatives de la societat: mercat laboral, 

emprenedoria 

iii. Estimació dels potencials estudiants 

iv. Coherència amb oferta pre-existent a la UOC. Buscar complementarietat, evitant 

l’autocompetència 

v. Estabilitat prevista de l’oferta i la inversió: programa de llarga durada que preveu estabilitat en el 

mercat; programa que sorgeix d’una necessitat de la societat/mercat extraordinària i preveu una 

curta durada; etc. 

 

2- Capacitat interna per garantir la implantació de la proposta 
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1. Professorat: 

i. Suficient (segons l’expressat pel RD 420/2015): Ratio docents a temps complet/estudiants d’entre 

1/50 i 1/100. 

ii. Amb prou expertesa docent, investigadora i professional en l’àmbit concret 

iii. Valorar la càrrega sumada de la participació en el nou programa i en els que ja està participant 

prèviament 

2. Sistemes de gestió interna. Identificar les necessitats especials i/o extraordinàries i el seu impacte en els 

següents àmbits: 

i. Processos de difusió i comercialització 

ii. Processos de gestió acadèmica 

iii. Entorn i recursos d’aprenentatge 

 

3- Encaix amb l’estratègia  

a. Justificació de la proposta en el marc de l’estratègia dels estudis i l’estratègia de la UOC 

b. Justificació del seu encaix amb l’estratègia de globalització 

c. Posar en pràctica i desenvolupar innovacions metodològiques 

d. Posar en pràctica i desenvolupar innovacions en recursos d’aprenentatge 

 

4- Valor de les aliances  

a. Aliances amb el sistema universitari català i espanyol: experiències prèvies, aliances vigents 

b. Aliances amb institucions internacionals: tenir en compte el context legal de cada país i l’estratègia de 

globalització de la universitat 

c. Aliances amb empreses i institucions no universitàries que permetin impulsar i promoure l’oferta 

D’altra banda, tenint en compte que el PO01 és el procés en el qual es decideixen les 

supressions de la programació, s’ha incorporat a la informació documentada les “Fitxes de sol·licitud 

d’extinció”, que actualment ja existeixen i es fan servir tant per titulacions oficials com per titulacions 

pròpies. A més, de la mateixa manera que s’han definit uns criteris per la valoració de noves 

titulacions pròpies, es proposa un document de “Criteris per a la valoració de la supressió de 

titulacions pròpies”, que serà un element d’entrada per al PO01, a l’hora de presentar a aprovació 

l’extinció de programes. Aquests criteris s’hauran de tenir en compte quan es revisi el desplegament 

de l’oferta pròpia en el marc del “PO07 - Desplegar, revisar i millorar els programes”. Quan 

correspongui, d’acord amb la valoració realitzada durant el procés de seguiment en el marc del PO07, 

es presentaran les propostes d’extinció de programes propis a aprovació d’acord amb el PO01. El 

resultat d’aquesta aprovació constitueix una entrada per al “PS13 - Gestionar l’extinció de les 

titulacions”, que farà efectiva l’extinció dels programes. A continuació es presenta la proposta de 

criteris per a la valoració de les extincions. 
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Criteris per a la valoració de la supressió titulacions pròpies 

1- Criteris de sostenibilitat econòmica  

Marge directe  < 40%  

 

2- Capacitat interna insuficient: 
a. Professorat insuficient: Valorar la capacitat de seguir oferint el programa considerant el conjunt de dedicacions 

del professorat i valorar la seva dedicació més òptima. Pot ser motiu de deixar d’oferir un programa que no es 

compleixi alguna d’aquestes condicions: 

i. Ratio docents a temps complert/estudiants < 1/50 i 1/100. 

ii. Amb manca d’ expertesa docent, investigadora i professional en l’àmbit concret 

iii. Sobrecàrrega del professorat sumada de la participació en el conjunt de programes en els que 

participa.  

b. Sistemes de gestió interna. Valorar l’existència d’impactes negatius en els següents àmbits: 

iv. Processos de difusió i comercialització 

v. Processos de gestió acadèmica 

vi. Entorn i recursos d’aprenentatge 

 

3- Encaix amb l’estratègia  

e. Manca d’encaix en el marc de l’estratègia dels estudis i l’estratègia de la UOC 

f. Falta d’encaix amb l’estratègia de globalització 

g. Metodologies desfasades 

h. Recursos d’aprenentatge desfasats 

i. Solapament amb altra oferta formativa més actualitzada: autocompetència 

 

4- :Gestió de les aliances. No n’hi ha, s’acaben, o presenten excessives dificultats  

5- Resultats esperats: els resultats obtinguts en indicadors acadèmics i de satisfacció dels estudiants no són 

coherents amb els compromisos presos a la verificació.  

1. Taxa de graduació en  T+1 <  70%  

2. Taxa d’abandonament en T+2 > 30%  

3. Taxa d’eficiència <  90%  

4. Taxa d’èxit <  90%  

5. Taxa de rendiment <  60% (Grau)  

6. Mitjana satisfacció estudiants <  2,5 ó < 50% (rang de 1 a 5) 

D’altra banda, l’anàlisi dels projectes europeus E-SLP i MICROBOL, posen de manifest que 

l’oferta pròpia, i més concretament la formació de curta durada, té un paper fonamental en la 

formació al llarg de la vida de les persones. Com ja hem comentat, aquesta tipologia de programes 

té una tendència creixent a tota Europa, ja poden adaptar-se ràpidament al mercat laboral i ofereixen 

una flexibilitat que les titulacions oficials, per la seva durada i els processos d’avaluació externa als 

quals s’ha de sotmetre, no poden oferir. Aquesta tendència creixent ha posat sobre la taula la 

necessitat de definir un llenguatge comú també per a l’oferta pròpia, que permeti resoldre aspectes 

com per exemple el reconeixement de crèdits entre oferta pròpia i oficial, o inclús el reconeixement 
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dels coneixements obtinguts a nivell internacional. Els projectes europeus mencionats coincideixen 

en la importància de fer servir els diferents instruments disponibles en l’EEES, que proporcionen 

aquest llenguatge comú: Crèdits ECTS per definir la càrrega de treball dels programes; el sistema de 

cicles i el nivell formatiu del Marc europeu de Qualificacions; i els Estàndards i directrius per a 

l’assegurament de la qualitat en l’EEES (ESG). Pel seu històric, no tota l’oferta pròpia de la UOC s’ha 

definit tenint en compte aquests instruments. A banda, la recent integració de la Formació pròpia de 

Postgrau al catàleg d’oferta pròpia de UOC X, ha implicat la seva coexistència amb la formació de 

curta durada, desdibuixant lleugerament les línies que separen alguns productes formatius. Amb 

l’objectiu d’integrar l’oferta pròpia de la UOC al SGIQ; crear criteris comuns que permetin definir les 

característiques de cada tipologia de programa; i incorporar els instruments de l’EEES a tota l’oferta 

pròpia de la UOC, s’ha incorporat a la informació documentada del procés el “Catàleg d’oferta pròpia 

de la UOC”. Totes les propostes de nous programes propis presentades en el marc del PO01 s’hauran 

d’ajustar a aquest catàleg, que recull totes les tipologies de programes propis que ofereix la UOC i les 

seves característiques formatives.  

A continuació, es presenta una proposta de catàleg d’oferta pròpia de la UOC que integra els 

diferents instruments de l’EEES: Nivells EQF, creditatge ECTS; Cicles del Marc de Qualificacions de 

EEES; i els coneixements definits en el El Marco Europeo de Cualificaciones para el Aprendizaje 

Permanente (2009). La proposta s’ha fet tenint en compte les diferents tipologies de programes 

propis de la UOC, no obstant, s’ha hagut d’ajustar el creditatge d’alguns programes per definir límits 

amb altres productes: 

  

https://www.educacionyfp.gob.es/dctm/mecu/tabla-descriptores-eqf.pdf?documentId=0901e72b808e75be
https://www.educacionyfp.gob.es/dctm/mecu/tabla-descriptores-eqf.pdf?documentId=0901e72b808e75be
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CATÀLEG D’OFERTA PRÒPIA UOC* 

EQF Nivell 4 Nivell 5 Nivell 6 Nivell 7 Nivell 8 

 
 
 

T 
I 
P 
O 
L 
O 
G 
I 
A  

 
 
 
 
 
 

Accés a la 
Universitat 
● Majors 

25 
● Majors 

45 
15-16 ECTS 

 
 
 

Cursos de formació 

superior per a 

professionals 

● Curs 

professionalitza

dor:  

5 - 15 ECTS 

● Especialitat 
professionalitza
dora:  
1 - 4 ECTS 

 

 
 
 

 
 

● Assignatures 
per cursar 
lliurement:  

3 - 6 ECTS 

Formació de Postgrau 
● Màster Propi 30 - 120 

ECTS 

● Diploma de Postgrau: 

30 -59 ECTS 

● Especialització: 10 - 29 

ECTS 

● Curs: 5 - 9 ECTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Curs de recerca: 
1 - 9 ECTS 

 

Cursos de formació 

superior per a professionals 

 
● Programa de 

Desenvolupament 
professional: 1 - 4 ECTS 

● Seminaris: 
 1 ECTS 

Centre d’Idiomes Moderns: 
● Cursos d’idiomes: 1 - 12 ECTS 

● Moocs: 1 - 4 ECTS 

MECES - Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4 

CICLES 
QF-

EHEA  

- Short Cycle 1st Cycle 2nd Cycle 3rd Cycle 

Coneixe
ments 
EQF - 
MEC 

Nivell 4: 
Coneixements 
fàctics i teòrics en 
contextos amplis 
en un camp de 
treball o estudi 
concret 

Nivell 5:  
Amplis coneixements 
teòrics especialitzats, 
fàctics i teòrics en un 
camp de treball o estudi 
concret, sent conscient 
dels límits d’aquests 
coneixements. 

(Comisión Europea, 
2009) 

Nivell 6:  
Coneixements 
avançats en un 
camp de treball o 
estudi que 
requereixi una 
comprensió crítica 
de teories i 
principis. 

(Comisión 
Europea, 2009) 

Nivell 7:  
Coneixements altament 
especialitzats, alguns d’ells a la 
vanguardia en un camp de treball o 
estudi concret, que senten les 
bases d'un pensament o 
investigació originals. 
 
Consciència crítica de qüestions 
de coneixement en un camp 
concret i en el punt d’articulació 
entre diversos camps 

(Comisión Europea, 2009) 

Nivell 8: 
Coneixements en la 
frontera més avançada 
d’un camp de treball o 
estudi concret i en el 
punt d’articulació entre 
diversos camps. 
(Comisión Europea, 
2009) 

Font: Elaboració pròpia 
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Per tal de garantir que, en cas que es replantegi el catàleg i es decideixi crear noves tipologies 

de programes propis, les propostes es defineixen d’acord amb els criteris i instruments de l’EEES i 

encaixen amb el catàleg d’oferta pròpia de la UOC, s’ha definit una breu “Fitxa de sol·licitud de noves 

tipologies de programa”. En aquestes s’haurà d’informar del nom de la tipologia, els nivells EQF i 

MECES, el creditatge mínim i màxim del programa, la seva durada, el plantejament i orientació de la 

proposta, si existeixen requisits d’accés i el títol que s’expedirà als estudiants: 

Fitxa de sol·licitud de noves tipologies de programes propis 

● Denominació de la nova tipologia de programa: 

● ECTS mínims: 

● ECTS màxims: 

● Nivell MECES: 1, 2, 3, 4 

● Nivell EQF: 5, 6, 7, 8 

● Durada: 

● Orientació de la proposta: plantejament i justificació de la proposta, si aborda o no un àmbit de coneixement 

específic… 

● Públic objectiu 

● Encaix en el catàleg d’oferta pròpia de la UOC: 

● Requisits d’accés: (si s’escau) 

● Títol/certificat a expedir: 

● Pla de viabilitat i objectius de matrícula: incloure un pla temporal amb els objectius de matrícula per a 

aquesta tipologia de productes, tenint en compte el volum de productes de sortida 

Finalment, pel que fa a la documentació, s’ha incorporat el “Pla de millora del procés”, que 

no constava a la informació documentada. Aquest pla de millora constitueix un instrument del “PE03 

- Revisar i millorar el SGIQ”, és a dir, que és un instrument ja existent (veure annex 5), però amb 

diferents nivells d’implantació en els processos documentats del SGIQ. Amb l’objectiu de garantir la 

sistematització d’aquesta fase transversal de revisió i millora i assegurar que els diferents processos 

fan ús dels mateixos instruments, s’ha decidit incorporar el pla de millora a tots els processos. Aquest 

document permet recollir els punts febles identificats en la fase de revisió del procés, i definir accions 

de millora que permetin solucionar-les. La gestió d’aquest pla de millora i la priorització de les accions 

es du a terme en el marc del PE03, i el seguiment de la consecució de les accions es realitza 

cíclicament un cop l’any, durant la fase d’Avaluació, revisió i millora de cada procés. Aquest 

document, s’ha incorporat en tots els processos treballats en el marc d’aquest projecte. 
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Per últim, s’ha identificat la necessitat de definir indicadors clau del procés que, a banda 

d’oferir les dades del resultat de l’activitat desagregades per les diferents tipologies d’oferta pròpia, 

aportin informació que permeti valorar correcte desplegament del procés i identificar-ne millores. 

Per dur a terme aquest exercici, s’ha partit de la identificació d’elements a considerar pel PO01 (veure 

apartat 8.4) i de les preguntes i evidències identificades. A continuació s’incorporen les fitxes dels 

indicadors i una justificació del criteri adoptat per a la seva incorporació al procés: 

Fitxa tècnica d’indicador 
CODI: PO01_08 

 Fitxa tècnica d’indicador 
CODI: PO01_09 

Denominació Taxa d’aprovació de noves titulacions Denominació Satisfacció del professorat amb la 
informació i els recursos per definir 
l’oferta formativa 

Procés al que 
afecta 

PO01 - Definir l’oferta formativa Procés al que afecta PO01 - Definir l’oferta formativa 

Definició Es mesurarà el % de titulacions aprovades 
per Consell de Direcció respecte del total 
de titulacions presentades a aprovació 

Definició Es mesurarà % de respostes que han 
contestat Totalment satisfet o Satisfet a 
la pregunta “Disposo d'informació i 
recursos adequats per identificar noves 
necessitats i oportunitats per a dissenyar 
i/o actualitzar l'oferta formativa”  

Fórmula de càlcul (Nº de titulacions aprovades / Nº de 
titulacions presentades)* 100 

Fórmula de càlcul (Respostes Totalment Satisfet + 
Respostes Satisfet) / Total Respostes 

Font Banc d’Oferta Formativa Font Enquesta de professorat 

Responsable Àrea de Planificació i Qualitat Responsable Àrea de Planificació i Qualitat 

Periodicitat Bianual (per convocatòria) Periodicitat Anual 

Justificació / 
Criteri 

Permet valorar la qualitat de les 
propostes presentades, i l’efectivitat dels 
instruments per a la reflexió i la presa de 
decisions 

 Justificació/ Criteri Permet valorar el grau en què el procés 
dóna resposta a les necessitats del 
professorat que elabora les propostes de 
nova oferta. 
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Fitxa tècnica d’indicador 
CODI: PO01_10 

 Fitxa tècnica d’indicador 
CODI: PO06_03 

Denominació Taxa de desprogramació  Denominació Nombre d’estudiants matriculats de nou accés 

Procés al que 
afecta 

PO01 - Definir l’oferta formativa Procés al que 
afecta 

PO01 - Definir l’oferta formativa 
PO06 - Gestionar l'accés i matrícula 

Definició Es mesurarà el % de titulacions 
desprogramades (que no arriben a obrir-se) 
respecte del total de titulacions aprovades 

Definició Nombre d’estudiants que accedeixen per 
primera vegada a un programa. 

Fórmula de 
càlcul 

(Nº de titulacions desprogramades / Nº de 
titulacions aprovades)* 100 

Fórmula de 
càlcul 

Nº de noves matrícules 

Font Banc d’Oferta Formativa Font DAU 

Responsable Àrea de Planificació i Qualitat Responsable Serveis d’Incorporació 

Periodicitat Anual Periodicitat Semestral 

Justificació / 
Criteri 

Permet valorar l’efectivitat dels instruments 
per a la presa de decisions. 

 Justificació/ 
Criteri 

Permet valorar l’interès de la proposta i 
l’efectivitat dels instruments per a la presa de 
decisions. 

 

 Tal com s’ha fet constar al procés documentat, tots els indicadors es calcularan desagregats 

per tipologia de programa. La selecció dels indicadors s’ha fet mitjançant el mètode inductiu, 

identificant totes les evidències que aporten informació sobre el desplegament del procés i 

incorporant únicament aquella informació que s’han considerat clau per l’avaluació, amb l’objectiu 

d’evitar un excés d’indicadors. No obstant això, tal com es pot observar l’apartat 8.4, s’han identificat 

altres evidències i indicadors que poden aportar informació addicional en cas de detectar anomalies 

en el funcionament del procés. 

Finalment, s’ha adaptat lleugerament el diagrama de flux del procés, per tal de reflectir les 

diferències entre el procés seguit per les titulacions oficials, i el procés seguit per les titulacions 

pròpies. En blau cel, color corporatiu de la UOC, s’ha destacat allò que aplica únicament a les 

titulacions oficials, i en color groc, color corporatiu de UOC X, les fases que apliquen únicament a les 
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titulacions pròpies. En gris, es poden consultar les fases que són comunes per totes les titulacions. A 

continuació, s’incorpora el diagrama actualitzat. 

 

9.2. PO02 - Dissenyar titulacions oficials 

El disseny de les titulacions pròpies, tal com s’observa a l’anàlisi, és un procés que encara té un llarg 

recorregut per acabar-se d’integrar al SGIQ. Tot i que les titulacions pròpies de la UOC passen per un 

procés de disseny i tots els processos client reben la informació que necessiten per poder posar en 

marxa els programes, aquest no es du a terme de manera integrada, sinó fragmentada, aportant a 

cada procés client la porció d’informació que necessita per desplegar la titulació. La incorporació del 

disseny de l’oferta pròpia al PO02 permetrà integrar les diferents accions que es duen a terme, 

aportant alguns dels beneficis que es detallen a continuació: 

● Visió de conjunt del títol que permet fer una reflexió integrada de tots els elements que 

intervenen en el procés de disseny 

● Generació d’una memòria, font d’informació única per als processos client 



 

 

 

 

Anna Nebot Garrigó 
Avaluació i Gestió de la Qualitat a l’Educació Superior 

 P2 - Projecte TFM pág.55 

 

 

 

 

● Reducció del volum de documentació associada al procés 

● Reducció del volum d’accions i interaccions amb els processos client 

 Els principals canvis en el procés documentat, han estat l’actualització de la denominació del 

procés eliminant el concepte “oficials” per tal que tota la oferta de la universitat hi tingui cabuda. 

D’altra banda, s’han ampliat la missió i l’abast del procés, garantint que recull l’oferta pròpia de la 

universitat, i s’ha incorporat la Direcció General de UOC X a les responsabilitats. Pel que fa a les 

responsabilitats, una de les necessitats que han aixecat els acadèmics és disposar d’un equip de 

treball per al disseny de les titulacions, donat que en l’actualitat és la Direcció del Programa qui 

generalment realitza el disseny. Per aquest motiu, no hi ha hagut canvis en el procés documentat i 

s’han mantingut les responsabilitats de la Comissió de Titulació per a tota l’oferta de la UOC.  

A l’hora de plantejar la integració de l’oferta pròpia al procés de disseny s’ha prioritzat la 

simplificació del procés respecte a l’oferta oficial, per tal de garantir la seva capacitat d’actualització 

de manera ràpida i àgil per adaptar-se a les necessitats de l’entorn. En aquest sentit, s’ha mantingut 

el mateix circuit per a l’oferta oficial i pròpia fins a la fase 6.3.2 “Elaboració i revisió de les memòries”, 

deixant a les titulacions pròpies fora de la fase 6.3.3 “Aprovació i tramitació de les memòries de les 

titulacions oficials”. Tenint en compte que l’oferta pròpia es valida pel VR responsable d’ordenació 

acadèmica i la Direcció de UOC X, i s’aprova pel Consell de Direcció en el marc del PO01, i que en 

aquest moment ja s’identifiquen i validen les seves particularitats i necessitats especials, es considera 

que la validació de les memòries de l’oferta pròpia per part de la Comissió de Titulació és suficient 

per poder tirar endavant el programa, sense necessitat de passar per validació del Consell de Direcció, 

que podria dilatar la implantació de l’oferta. A continuació, s’incorpora el procés documentat amb 

les actualitzacions realitzades en vermell (per consultar la versió original, veure annex 2): 
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1. Missió 
Facilitar el disseny de l’oferta pròpia, i de les titulacions oficials de Grau, Màster universitari i Doctorat d’acord amb els 

requeriments interns i externs i assegurar-ne el resultat positiu en tots els processos del marc de verificació, seguiment, 

modificació i acreditació. 

2. Abast 
El procés serà d’aplicació a les titulacions oficials i a les titulacions pròpies de Formació de Postgrau i de Formació contínua. 

3. Grups d’interès 

Professorat propi, professorat col·laborador, estudiants potencials, estudiants actuals, administració responsable de PU, 

entitats d’avaluació i certificació. 

4. Propietari 

Àrea de Planificació i Qualitat 

5. Responsabilitats 

Vicerectorat responsable de l'ordenació acadèmica 

● Establir els criteris acadèmics interns per al disseny de les noves titulacions. 
● Portar a aprovació dels òrgans col·legiats de la universitat les memòries de les noves titulacions oficials 

Consell de Direcció 
● Aprovar les memòries de les noves titulacions oficials 

Comissió de titulació 
● Elaborar la proposta de memòria d’acord amb els requeriments interns i externs. 

Àrea de Planificació i qualitat 

● Garantir que els criteris per al disseny es posen a l’abast dels interessats i que es mantenen actualitzades les 
guies i plantilles per a presentar les memòries de noves titulacions. 

● Valorar les memòries, donar suport al disseny i complementar la informació necessària. 
● Tramitar les sol·licituds de verificació amb l’administració competent. 

Vicegerència de Docència i Direcció General de UOC X 
● Vetllar per l’aplicació dels criteris de sostenibilitat econòmica en el disseny i implantació de les noves titulacions 

oficials i pròpies. 

6. Descripció del procés 

6.1 Entrades 

● Requeriments externs: Guies de les agències avaluadores. 

● Requeriments interns: Criteris interns de disseny 

● Plantilles de verificació. 

● Plantilles per al disseny de titulacions pròpies  

● Guies per al disseny de titulacions pròpies  
● Acord de programació. 

6.2 Sortides 

● Memòries de verificació/ modificació per tramitar. 

● Pla d’estudis. 

● Perfil d’ingrés i egrés definits. 

● Informes de l’agència avaluadora. 

● Resolucions de l’organisme competent. 
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● Acord del Consejo de ministros. 
● Inscripció al RUCT. 

6.3 Desplegament del procés 

6.3.1 Establiment de guies. 

Anualment, l’Àrea de Planificació i Qualitat revisa els instruments per al disseny de les noves titulacions (incloent 

reverificacions), considerant els requeriments interns i externs identificats (veure 6.1 Entrades) i tenint en compte les 

valoracions dels agents implicats en el procés, d’acord amb l’experiència de períodes anteriors. El resultat d’aquest procés 

de reflexió són les Guies i Plantilles. 

6.3.2 Elaboració i revisió de les memòries. 

Els estudis, a través de les Comissions de titulació i amb el suport de les àrees de gestió, dissenyen les propostes formatives 

utilitzant els instruments disponibles (guies, plantilles, etc.). 

La memòria ha de contenir tota la informació necessària i rellevant relativa a la titulació per facilitar el seu desplegament 

i, en el cas de les titulacions oficials, la seva verificació. 

Si resultat del procés de seguiment (PO07_Seguiment de les titulacions), s’identifiquen canvis substancials a les memòries, 

s’inicia la seva revisió i actualització i, en el cas de les titulacions oficials, es presenta la modificació d’acord amb els criteris 

establerts per les agències d’avaluació. 

L’Àrea de Planificació i Qualitat dóna suport continuat al disseny/revisió de les titulacions oficials i pròpies, i valora les 

memòries de titulacions oficials abans de passar-les a aprovació del Consell de Direcció 

6.3.3 Revisió, a Aprovació i tramitació de les memòries de titulacions oficials propostes. 

L’Àrea de Planificació i Qualitat dóna suport continuat al disseny/revisió de les titulacions i valora les propostes abans de 

passar-les VG de Docència porta a l’aprovació del Consell de Direcció les memòries de les titulacions oficials per a la seva 

verificació. 

Addicionalment des de la VG de Docència es duen a terme reunions amb els responsables de les àrees de gestió per 

compartir els aspectes rellevants de la memòria i assegurar-ne la correcte implantació. 

Un cop aprovades, s’inicia la tramitació de la Verificació/Modificació de la titulació amb l’administració competent. La 

proposta de titulació és avaluada per l’agència de qualitat corresponent, que emetrà un primer informe que pot ser 

definitiu (favorable o desfavorable), o previ, que comporta iniciar un procés d’al·legacions fins a que arriba un informe 

final definitiu (favorable o desfavorable). Si l’informe de l’agència avaluadora és desfavorable podem dir que el resultat 

de la verificació és negatiu. Si és favorable arribarà al Consejo de Universidades que emetrà una resolució negativa o 

positiva. 

Si el resultat és positiu, es desplega el programa segons els processos clients identificats al punt 7.2.  

En algun cas, tot i haver estat verificada la titulació, es decideixi no implantar-la. Aquesta decisió es prendrà en el marc 

del procés PO01 Definir l’oferta formativa. 

Si el resultat és negatiu, també es decidirà com seguir amb aquesta titulació en el marc del procés PO01 Definir l’oferta 

formativa. 

6.4   Avaluació, revisió i millora del procés 

Al final de cada període (anualment) i d’acord amb tenint en compte els indicadors del procés, els resultats obtinguts 

respecte els processos de verificació o de modificació, o bé els canvis en els requeriments (guies,...)  es revisa el procés i 

s'adeqüen els instruments i eines disponibles per garantir el resultat positiu de totes les tramitacions i la seva correcte 

implantació. 

7. Vinculació amb altres processos 

7.1 Processos proveïdor 
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● PE01_Aplicar el Model UOC. 

● PO01_Definir l’oferta formativa. 

● PS05_Establir el marc normatiu acadèmic. 

● PS11 _Dissenyar i aplicar convenis i addendes. 

7.2 Processos client 

● PO06_Desplegar, revisar i millorar els programes. 

● PS01_Gestionar les pràctiques. 

● PS03_Gestionar els treballs finals. 

● PS07_Gestionar els recursos i entorns d’aprenentatge. 

● PO01_Definir l’oferta formativa. 

● PO04_Dissenyar i gestionar el Pla de tutoria. 

● PO05_Dissenyar l’acció docent. 

● PO11_Gestionar l’accés de professors col·laboradors. 

● PS11_Gestionar la informació adreçada als estudiants i altres GI. 

8. Indicadors 

Codi Nom 

PO02_02 % de titulacions oficials amb informe favorable respecte el total a verificar 

PO02_04 % de titulacions oficials  amb resolució positiva respecte les que tenen informe favorable 

PO02_05 Nombre de titulacions oficials actives/Nombre de titulacions oficials verificades (acumulades). 

PO02_06 % de titulacions oficials amb informe favorable de modificació respecte el total a modificar 

PO02_07 Nº de memòries de titulacions pròpies / Nº de titulacions pròpies dissenyades 

PO02_08 Satisfacció del professorat amb el procés de disseny de les titulacions 

PO02_09 Satisfacció dels estudiants amb l’orientació del pla d’estudis 

PO02_10 Satisfacció dels estudiants amb els coneixements i habilitats adquirides durant el curs 

9. Informació documentada 

● Plantilles de memòries de titulacions oficials. 

● Plantilles de memòries de titulacions pròpies 

● Memòries de titulació. 

● Guies internes i externes. 

● Informes emesos per part de l’agència avaluadora. 

● Resolucions del CU/DGU o altres administracions competents. 

● Pla de millora del procés documentat 

10. Diagrama 

● Veure Diagrama de flux. 
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A continuació, s’incorpora una proposta de plantilla de memòria per a les titulacions pròpies, 

amb l’objectiu de cobrir la necessitat de disposar d’un document estàndard per tots els estudis i 

titulacions, que constitueixi una font única d’informació per als processos client i que permeti dur a 

terme un disseny integrat de les titulacions pròpies. El que s’espera d’aquest document és unificar el 

disseny dels programes, assegurant una visió de conjunt. Per dur a terme aquesta proposta s’han 

tingut en consideració les recomanacions del projecte E-SLP en a la guia Design guidelines for flexible 

and scalable SLPs, així com els ESG. En aquest sentit, s’han incorporat els instruments clau de l’EEES 

per assegurar que les titulacions de la UOC compleixen amb els requisits per garantir possibles 

reconeixements i la mobilitat a nivell nacional i internacional en un futur.  

Plantilla de memòria per a les titulacions pròpies 
 
1. Dades bàsiques del programa 

● Denominació del programa: 
● Tipologia de programa: 
● ECTS a superar per a l’obtenció del títol: 

○ Distribució d’ECTS (si s’escau) 
● Nivell MECES: 
● Branca de coneixement: 
● Àrea: 
● Subàrea: 
● ISCED / Famílies i Àrees professionals 
● Idiomes 

2. Perfil d’ingrés recomanat 
Detallar a quin perfil d’estudiants es dirigeix la proposta i a qui li pot interessar. Identificar el perfil d’entrada dels 
estudiants potencials. 

2.1. Requisits d’accés (si s’escau) 

3. Objectius del programa 

En què i per a què es formaran els estudiants, en quin àmbit... 

4. Competències 
- Competències transversals 
- Competències generals 
- Competències específiques 

5. Perfil de sortida 

6. Pla d’estudis i oferta derivada del programa 

6.1. Estructura del pla d’estudis: Detallar l’estructura del programa i la planificació d’impartició de les 
assignatures 
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6.2. Assignatures del programa: Detallar la següent informació de les assignatures: 
● Nom assignatura 
● ECTS 
● Idiomes 
● Continguts de l’assignatura 
● Competències 
● Resultats d’aprenentatge 
● Metodologia docent 
● Sistema d’avaluació (AC, PS, EX…) 
● Semestre d’impartició 

6.3. Oferta derivada: Detallar l’estructura de l’oferta derivada (si s’escau). Per exemple: 

 

Detallar la següent informació per cadascun dels  programes d’oferta derivada 
● Denominació del programa: 
● Tipologia de programa: 
● ECTS a superar per a l’obtenció del títol: 

○ Distribució d’ECTS (si s’escau) 
● Assignatures que conformen el títol 
● Competències del programa 

 

7. Mapa de competències del títol 

8. Cronograma d’implantació 

9. Reconeixement de crèdits i adaptació 

9.1. Taules d’adaptació (en cas que el nou programa extingeixi una altra titulació) 

9.2. Reconeixement d’estudis previs 

9.3. Reconeixement de l’experiència professional 

  

A més de la plantilla per al disseny dels programes, s’ha identificat també la necessitat de generar 

guies per al disseny de les titulacions pròpies, que s’han incorporat al procés documentat. Per fer 

efectiva la integració de l’oferta pròpia al SGIQ i al PO02, s’haurà de treballar de manera integrada 

amb l’Oficina de Vicerectorat, l’eLearn Center, Serveis Acadèmics i Biblioteca i Recursos 

d’Aprenentatge i l’equip de Màrqueting i Comercial, per assegurar que es donen les pautes i 

indicacions necessàries per informar els camps de la memòria d’acord amb les necessitats de tots els 
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equips implicats en el desplegament del programa i es garanteix un bon disseny de les titulacions. A 

continuació, es detallen les guies que s’hauran d’elaborar: 

● Guia per a l’elaboració de programes de Formació de Postgrau: Màsters propis; Diplomes de 

Postgrau, Especialitzacions, Cursos i Cursos de recerca 

● Guia per a l’elaboració de Programes de Desenvolupament Continu 

● Guia per a l’elaboració de Seminaris 

● Guia per a l’elaboració de Cursos i Especialitats de Formació Superior per a Professionals 

● Guia per a l’elaboració de Cursos d’idiomes 

Donades les limitacions temporals d’aquest projecte, no s’ha pogut avançar en aquesta fase. No 

obstant això, els canvis efectuats en el PO01 i PO02 contemplen un dels aspectes més crítics del 

procés de disseny: la integració dels instruments de l’EEES en l’estructura de l’oferta pròpia: ECTS, 

Nivells, Cicles, Competències, etc. L’elaboració d’aquestes guies, s’haurà d’estructurar en base a la 

plantilla; haurà de tenir en compte les pautes de Guia pilot per a l’acreditació ‘ex ante’ de programes 

de curta durada vinculats al catàleg d’especialitats formatives del Servei Públic d’Ocupació de 

Catalunya (2020); i haurà de ser coherent amb el catàleg d’oferta pròpia definit per la UOC. 

 De la mateixa manera, s’ha incorporat a la informació documentada el pla de millora del 

procés (veure annex 5), que com ja s’ha explicat en detall a l’apartat 9.1, s’ha incorporat en tots els 

processos per garantir la sistematització de la fase d’Avaluació, revisió i millora que incorporen tots 

els processos documentats. 

D’altra banda, s’ha identificat també la necessitat de revisar els indicadors del procés que, 

en aquest cas,  aporten únicament informació dels resultats del procés de verificació de les titulacions 

oficials, pel que cal definir indicadors que aportin informació sobre el disseny de les titulacions 

pròpies, i que permetin valorar el seu funcionament. Per dur a terme aquest exercici, s’ha partit de 

la identificació d’elements a considerar pel PO02 (veure apartat 8.4) i de les preguntes i evidències 

identificades. A continuació s’incorporen les fitxes dels indicadors i la justificació del criteri adoptat 

per a la seva incorporació al procés: 
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Fitxa tècnica d’indicador 
CODI: PO02_07 

 Fitxa tècnica d’indicador 
CODI: PO02_08 

Denominació Nº de memòries de titulacions pròpies / Nº de 
titulacions pròpies dissenyades 

Denominació Satisfacció del professorat amb el procés 
de disseny de les titulacions 

Procés al que 
afecta 

PO02 - Dissenyar l’oferta formativa Procés al que 
afecta 

PO01 - Definir l’oferta formativa 

Definició Recompte del nº de memòries dissenyades 
respecte del total de titulacions pròpies 
dissenyades 

Definició % de respostes que han contestat 
Totalment satisfet o Satisfet a la pregunta 
“Indica el teu grau de satisfacció en relació 
al desenvolupament del procés de disseny 
de les titulacions”  

Fórmula de 
càlcul 

Nº de memòries de titulacions pròpies 
Nº de titulacions pròpies dissenyades  

Fórmula de 
càlcul 

(Respostes Totalment Satisfet + Respostes 
Satisfet) / Total Respostes 

Font Banc d’Oferta Formativa Font Enquesta de professorat 

Responsable Àrea de Planificació i Qualitat Responsable Àrea de Planificació i Qualitat 

Periodicitat Semestral / Anual Periodicitat Anual 

Justificació / 
Criteri 

Permet valorar el volum de l’activitat del procés i el 
nivell d’escalabilitat dels programes propis 
dissenyats, entenent que un programa pot tenir 
oferta derivada i, per tant, que una única memòria 
pot integrar el disseny de diferents titulacions, que 
al “apilar-se” donen lloc a un nou programa. 

 Justificació/ 
Criteri 

Permet valorar el grau en què el procés 
dóna resposta a les necessitats del 
professorat que participa en el procés de 
disseny de les titulacions 

Fitxa tècnica d’indicador 
CODI: PO02_09 

 Fitxa tècnica d’indicador 
CODI: PO02_10 

Denominació Satisfacció dels estudiants amb l’orientació del pla 
d’estudis 

Denominació Satisfacció dels estudiants amb els 
coneixements i habilitats adquirides durant 
el curs 

Procés al que 
afecta 

PO01 - Definir l’oferta formativa Procés al que 
afecta 

PO01 - Definir l’oferta formativa 

Definició % de respostes que han contestat Totalment 
d’acord o d'acord a la pregunta “L'orientació del 
pla d'estudis ha respost a les meves expectatives 
inicials” 

Definició % de respostes que han contestat Totalment 
d’acord o d'acord a la pregunta “Estic satisfet 
amb els coneixements i habilitats que 
s'adquireixen durant el curs” 

Fórmula de 
càlcul 

(Respostes Totalment d’acord + Respostes 
d'acord) / Total Respostes 

Fórmula de 
càlcul 

Respostes Totalment d’acord + Respostes 
d'acord) / Total Respostes 

Font Enquesta de final de curs Font Enquesta de final de curs 
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Responsable Àrea de Planificació i Qualitat Responsable Àrea de Planificació i Qualitat 

Periodicitat Anual / semestral Periodicitat Anual / semestral 

Justificació / 
Criteri 

Permet valorar el grau en què el disseny del 
programa s’ajusta a les expectatives dels 
estudiants 

 Justificació/ 
Criteri 

Permet valorar el grau en què el disseny del 
programa ha contribuït a l’adquisició dels 
coneixements i capacitats esperats pels 
estudiants 

 

Per últim, s’ha modificat el diagrama de flux del procés per il·lustrar la incorporació de les 

titulacions pròpies al procés. A continuació s’incorpora el diagrama destacant en vermell allò que 

s’ha modificat de la versió inicial. A banda, s’han modificat també alguns dels colors del diagrama. En 

gris, s’han marcat les fases comunes tant de titulacions pròpies com d’oficials; allò que aplica a 

l’oferta pròpia s’ha marcat en groc, color corporatiu de UOC X; i allò que aplica a les titulacions oficials 

s’ha marcat en blau cel, color corporatiu de la UOC. 

 

9.3. PO07 - Desplegar, revisar i millorar les titulacions 

 El procés de desplegament, revisió i millora de les titulacions és un procés clau en el cicle de 

vida dels programes, ja que sobre aquest procés recau la detecció de punts febles i l’establiment 
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d’accions de millora. És en aquesta fase en que es du a terme el cicle de millora continua dels 

programes i, per tant, el punt en què els responsables acadèmics han d’avaluar i garantir la qualitat 

dels seus programes formatius. De les diferents entrevistes amb els responsables acadèmics de 

titulacions pròpies i els diferents agents implicats en aquest procés, s’observa que periòdicament es 

du a terme una revisió dels programes amb les evidències i els indicadors disponibles. No obstant 

això, aquesta revisió es du a terme de manera individual; no hi ha una coordinació per estudis o des 

de l’Àrea de Planificació i Qualitat que posi a disposició dels responsables acadèmics instruments i 

eines estandarditzades per dur a terme la revisió dels programes. A banda, tal com s’ha comentat a 

l’apartat 8.5. no es disposa d’alguns dels indicadors necessaris per poder valorar el desplegament de 

les titulacions i donar resposta a la totalitat d’informació requerida pel ESG 1.7. No obstant això, la 

proposta realitzada per al PO07 s’ha realitzat partint de la disponibilitat d’aquesta informació. 

Tal com hem vist amb el procés de disseny, un dels reptes principals és assegurar que el 

procés es du a terme de manera àgil i no suposa una càrrega de treball farragosa per les direccions 

de programa. El volum de titulacions pròpies és molt superior al de titulacions oficials donada la seva 

curta durada, i la proposta d’integració de titulacions pròpies al procés s’ha realitzat prioritzant que 

aquest es pugui dur a terme de manera àgil però eficaç, garantint la revisió de tots els aspectes clau 

del programa. De fet, una de les qüestions que ha sorgit a les entrevistes és que cal assegurar que el 

procés de seguiment no es du a terme com a un simple tràmit que s’exigeix des de la universitat, sinó 

que els responsables acadèmics el perceben com una eina útil que permet millorar els programes i 

que facilita el seu desenvolupament.  

Els informes de seguiment de titulació (IST) i de centre (ISC) de les titulacions oficials, 

constitueixen una evidència de cara als processos d’acreditació. En el cas de les titulacions pròpies 

això no és així i és per això que, tot i que els ISC duen a terme una valoració global de les titulacions 

del centre, la proposta diferencia clarament els ISC de titulacions oficials i els ISC de titulacions 

pròpies, donat que s’orienten a donar resposta a processos diferents. Per tal d’assegurar que cada 

ISC serveix al seu propòsit, s’ha decidit que la solució més òptima era mantenir els informes separats 

i no crear únic ISC que fes una valoració global. A banda, s’ha reforçat el rol de les sotsdireccions 

(emmarcades en la Direcció dels Estudis) en l’elaboració dels ISC: la sotsdirecció de docència, en el 
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cas de l’elaboració d’ISC de titulacions oficials; i la sotsdirecció de programes emergents en el cas de 

l’elaboració de l’ISC de titulacions pròpies. 

 A continuació, s’incorpora el detall del procés documentat amb els canvis realitzats destacats 

en vermell: 

1. Missió 

Assegurar que el desplegament de les titulacions es fa d’acord amb la memòria de disseny, i fer-ne el seguiment, aplicant els 
canvis (modificacions) i millores que es considerin pertinents d’acord amb els criteris de qualitat interns i externs. 

2. Abast 

Serà d’aplicació als programes oficials i a l’oferta pròpia de Formació de Postgrau i Formació Contínua. 

3. Grups d’interès 

Professorat (personal acadèmic) propi, Professorat col·laborador, Personal de gestió, Estudiants (potencials i actuals), 
Administració responsable de PU, Entitats d’avaluació i certificació. 

4. Propietari 

Àrea de Planificació i Qualitat. 

5. Responsabilitats 

Direccions d’Estudi 

● Planifica l’assignació dels recursos necessaris per assegurar el correcte desplegament de les titulacions de l’Estudi. 
● Validar els plans de millora de les titulacions proposats per les direccions de programes 
● Elaborar periòdicament els informes de seguiment de centre (dels estudis) per a les titulacions oficials i les 

titulacions pròpies amb la participació dels corresponents GI 
● Proposar, com a resultat de la valoració duta a terme en el seguiment del centre (dels estudis), un pla de millora 

anual i fer-ne el seguiment i l’avaluació corresponent 

Direccions de Programa 

● Assegurar el desplegament de la titulació d’acord amb la planificació temporal i les condicions establertes a la 
memòria del títol 

● Revisar i valorar el funcionament cada semestre 
● Elaborar periòdicament l’informe de seguiment de la titulació amb la participació dels GI 
● Proposar com a resultat de la valoració duta a terme en el seguiment de la titulació, un pla de millora anual i fer-ne 

el seguiment i l’avaluació corresponent 

Professorat propi d’assignatura 

● Coordinar el funcionament de les assignatures 
● Fer el seguiment i valoració i proposar les millores adequades 

Vicegerència de Docència i Direcció General de UOC X 

● Responsabilitzar-se de la gestió docent dels programes des de l’inici fins al tancament 
● Fer el seguiment, conjuntament amb el director del programa, de la viabilitat de la titulació 

● Col·laborar amb la direcció de programes per a garantir la qualitat i la millora de cada un dels programes 

 

Administradors d’estudis  

● Donar suport a la Direcció d’Estudis en els processos de seguiment i avaluació de la qualitat a nivell de Centre 
● Coordinar l’elaboració de l'Informe de Seguiment Centre 

Consell de direcció  
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● Planificar  i assignar els recursos per dur a terme els plans de millora identificats 
● Establir els criteris de priorització dels plans de millora d’acord amb l’estratègia i la política de qualitat  

Comitè de Qualitat 

● Donar el vistiplau als plans de millora, les accions de millora i la seva priorització 

Àrea de Planificació i Qualitat 

● Definir, difondre i posar a disposició dels Estudis el criteris i pautes, el suport i els instruments necessaris per facilitar 
el seguiment de les titulacions 

● Recopilar els canvis en l’estructura del pla d’estudis sol·licitats a través dels Informes de seguiment i traslladar-los 
al PO02 per tal que quan afecten a la memòria de titulacions oficials, es tramitin les modificacions quan s’escaigui 

● Recopilar les accions de millora i traslladar-les al Projecte de millora de l’acció docent per al seu seguiment  
● Posar a disposició dels Estudis  els resultats per al seguiment i valoració de les titulacions (PE05 i PS10) 
● Avaluar l’eficàcia del procés i dels instruments que es posen a disposició dels responsables acadèmics 

6. Descripció del procés 

6.1 Entrades 

● Memòria vigent de la titulació 
● Resultats de rendiment 
● Resultats de percepció 
● Informes d’avaluació externa (verificació, modificació i acreditació) 

6.2 Sortides 

● Informes de seguiment de titulacions oficials 
● Informes de seguiment de titulacions pròpies 
● Informes de seguiment de centre de titulacions oficials 
● Informes de seguiment de centre de titulacions pròpies 
● Recull d’accions de millora 
● Recull canvis no substancials en els plans d’estudis (no requereixen sol·licitud prèvia de modificació) 
● Recull canvis substancials en els plans d’estudis (requereixen sol·licitud prèvia de modificació) 

6.3 Desplegament del procés 

6.3.1 Inici i desenvolupament del semestre/curs 

Un cop dissenyades titulacions i les seves assignatures i posades en programació, es duu a terme la docència durant el 

semestre acadèmic. Les direccions de programa són responsables d’assegurar que s’han pogut oferir les assignatures d’acord 

amb el cronograma d’implantació definit. En cas contrari, cal fer-ho constar en l’Informe de seguiment i valorar-ne les causes. 

El professorat responsable d’assignatura (PRA) i les direccions de programa (DP) fan seguiment del funcionament del 

semestre, mitjançant els indicadors pertinents.   

6.3.2 Tancament del semestre/curs 

Al final de cada semestre un cop tancades les actes d’avaluació, i dutes a terme les enquestes de satisfacció (PS10 “Recollir la 

percepció dels GI”), es difonen els resultats per facilitar la seva valoració per part dels responsables. 

Els resultats clau de l’activitat docent estan disponibles a través dels informes del Datawarehouse acadèmic i es visualitzen a 

través del PowerBI. 

6.3.3 Revisió i millora 

Un cop tancats els dos semestres de cada curs, les Direccions de Programa conjuntament amb el Professorat responsable de 

la titulació, i amb el suport dels professionals de la Vicegerència de Docència i de la Direcció de UOC X, fan una valoració dels 

resultats disponibles i identifiquen accions de millora. El resultat d’aquest procés de reflexió es plasma en l’Informe de 
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seguiment de la titulació. En el cas de les titulacions oficials, aquest informe també recull, si escau, les accions que s’han dut 

a terme per donar resposta a les recomanacions i millores recollides en anteriors processos d’avaluació externa. 

En cas d’identificar-se la necessitat de fer canvis en la titulació, per a les titulacions oficials es valora si són de caràcter 

substancial o no, i en cas afirmatiu, s’aprova la presentació de les sol·licituds de modificacions d’acord amb el PO01 i s’inicia 

la planificació de la seva modificació, d’acord amb el procés PO02. Per a les titulacions pròpies, es valoren els canvis i 

s’integren d’acord amb el PO02. 

Simultàniament, les Direccions dels Estudis fan una valoració del funcionament del centre (estudis) que inclou la valoració de 

les titulacions que són responsabilitat del propi centre. L’administrador d’estudis coordina l’elaboració dels informes de 

seguiment de centre de titulacions oficials, donant suport a la sotsdirecció de docència; i l’elaboració de l’informe de 

seguiment de centre de titulacions pròpies, donant suport a la sotsdirecció de programes emergents. 

Del resultat de les valoracions en sorgeixen les accions de millora necessàries que es concreten en Plans de millora. Els Plans 

de millora es comparteixen amb l’organització, es prioritzen i s’implanten d’acord amb les disponibilitats de recursos. 

6.4   Avaluació, revisió i millora del procés 

Anualment i abans de l’inici de l’elaboració dels informes de seguiment del darrer curs, es revisen les incidències identificades, 

es recullen les propostes de millora i peticions rebudes, i es revisen els elements necessaris i s’apliquen els canvis 

corresponents. 

7. Vinculació amb altres processos 

7.1 Processos proveïdor 

● PO02_Dissenyar les titulacions oficials 
● PO05_Dissenyar i gestionar l’acció docent 
● PO14_Acreditar i avaluar les titulacions 

● PS10_Recollir la percepció dels GI 
● PE05_Definir els indicadors del SGIQ 

7.2 Processos client 

● PO02_Dissenyar les titulacions 

● PO14_Acreditar i avaluar les titulacions 

● PS11_Gestionar la informació adreçada als estudiants 

● PO15_Gestionar l'extinció/supressió de titulacions 

8. Indicadors* 

Codi Nom 

PO07_02 Nombre Informes de seguiment de titulació 

PO07_03 Nombre Informes de seguiment de centre 

PO07_05 Nombre Accions de millora identificades 

PO07_06 Nombre de canvis substancials (modificacions) 

PO07_08 Satisfacció del professorat amb la utilitat dels informes de seguiment 

PO07_09 Satisfacció del professorat amb el desplegament del procés de seguiment 
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PO07_10 Taxa d’eficiència de les accions de millora 

PO07_11 % de noves accions de millora 

* Tots els indicadors es recullen desagregats per tipologia de programa 

9. Informació documentada 

● Plantilles i pautes de seguiment de les titulacions 

● Guies pel seguiment i la modificació de les titulacions elaborades per l’agència d’avaluació de la qualitat 

● Plantilla Informe de seguiment centre 

● Plantilla Informe de seguiment titulació 

● Plantilla Recull accions de millora 

● PO07_PR01 Procediment de seguiment de les titulacions oficials (procediment). 

● Pla de millora del procés documentat 

10. Diagrama 

● Diagrama de flux. 

Un cop realitzades les adaptacions al procés documentat per integrar l’oferta pròpia, s’ha 

realitzat la proposta d’informe de seguiment de titulació (IST) de programes propis, per tal de garantir 

el correcte desplegament del procés i dotar als responsables acadèmics d’instruments 

estandarditzats que permetin fer una avaluació integral dels programes propis. Aquesta proposta, 

s’ha fet tenint en consideració els elements que es detallen a continuació: 

a) La guia per al seguiment d’AQU Catalunya: S’ha estructurat en base als estàndards 

proposats per l’agència, adaptant els elements a valorar a la realitat de la tipologia 

de programes i de la universitat. 

b) Els Estàndards i Directrius per a l’Assegurament de la Qualitat a l’Educació Superior 

(ESG) 

c) Les consideracions de cara a la revisió i avaluació de programes indicades en el 

projecte europeu E-SLP. 

A banda, tal com s’ha comentat anteriorment, per a l’elaboració de la proposta s’ha prioritzat que el 

procés de revisió sigui àgil i ràpid, però que a la vegada permeti valorar de manera íntegra el 

desplegament del programa. Per aquest motiu, la proposta d’IST consisteix en un qüestionari 

estructurat en base als estàndards i criteris d’avaluació definits per AQU Catalunya, en el que els 

responsables acadèmics hauran de respondre “Sí” o “No” a les preguntes plantejades, en funció dels 
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indicadors objectius i de les evidències disponibles. Les preguntes realitzades s’han adaptat a la 

realitat dels programes propis, donant més rellevància aquelles qüestions més crítiques en aquesta 

tipologia d’oferta, i pretenen avaluar el compliment de l’estàndard i donar cobertura als ESG (en cada 

cas, s’han identificat els ESG que aborda cadascun dels estàndards). Un cop contestades les 

preguntes, s’haurà de valorar el grau d’assoliment de l’estàndard en global d’acord amb els quatre 

nivells definits per AQU Catalunya a la “Guia per al seguiment de les titulacions oficials de grau i 

màster”: 

● “En progrés vers l’excel·lència: L’estàndard s’aconsegueix completament i, a més, hi ha 

exemples de bones pràctiques que excedeixen el mínim requerit.   

● S’assoleix: L’estàndard s’aconsegueix completament a la institució. 

● S’assoleix amb condicions: S’aconsegueix el nivell mínim de l’estàndard i es detecten 

aspectes que s’han de millorar necessàriament. Aquests aspectes són de tal naturalesa que 

permeten la seva millora en un termini de temps raonable.  

● No s’assoleix: No s’aconsegueix el nivell mínim requerit per arribar a l’estàndard 

corresponent. Les millores que cal introduir són de tal envergadura que no permeten assolir 

l’estàndard en un temps raonable.”  

(AQU Catalunya, 2019) 

Un cop contestat el qüestionari, s’incorpora un espai obert per incorporar una breu valoració global, 

que permeti als responsables acadèmics comentar, matisar o destacar aquells aspectes més 

rellevants del programa. Per a totes aquelles qüestions que s’hagin marcat amb un “No” i els 

estàndards valorats amb un “S’assoleix amb condicions” o “No s’assoleix” s’haurà de concretar en el 

Pla de millora el punt feble identificat durant el seguiment i acompanyar-lo d’una acció de millora, si 

s’escau (veure proposta de pla de millora).  Amb aquesta proposta es pretén simplificar els informes 

i abordar únicament aquells aspectes que requereixin d’una atenció especial.  

Proposta de plantilla d’Informe de seguiment de titulacions pròpies 

1. Dades Bàsiques 

Tipologia Màster propi / Diploma de Postgrau / Especialització / Curs / Seminari /etc.  
(En cas d’oferta derivada, indicar tots els que apliqui) 
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Nom del programa  

Oferta derivada (si s’escau, indicar el nom de tots els programes que apliqui) 

Responsable acadèmic  

Responsables de 
l’elaboració de l’informe 

 

 
2. Valoració de l’assoliment dels estàndards de seguiment 

 
2.1 Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

Es pot afirmar que... Sí No 

El nivell de desplegament de la titulació es correspon amb el planificat a la memòria X X 

El nombre d’estudiants nous, la demanda i l’evolució de la matrícula total són adequats   

El perfil d’ingrés dels estudiants s’ajusta a l’esperat   

Els mecanismes de coordinació entre les figures docents i entre els Estudis funcionen adequadament   

La titulació respecta i atén la diversitat d’estudiants i les seves necessitats, de manera que permet 
trajectòries d’aprenentatge flexibles 

  

Els continguts de la titulació estan actualitzats i són consistents amb els requisits vigents de la disciplina   

El perfil de competències de la titulació és consistent amb el nivell formatiu del programa   

El plantejament de les assignatures i les metodologies docents i d’avaluació permeten assolir els resultats 
d’aprenentatge i les competències del programa 

  

La satisfacció dels estudiants amb els coneixements i habilitats adquirits és adequada (>70%)   

La satisfacció dels estudiants amb la millora de les capacitats per a l’activitat professional és adequada 
(>70%) 

  

Revisió ESG 1.3. Aprenentatge, ensenyament i avaluació centrats en l’alumnat; 1.4. Admissió, progressió, reconeixement i 
certificació de l’alumnat; 1.2. Disseny i aprovació dels programes 
 
En base a les respostes anteriors es pot afirmar que el grau de consecució de l'estàndard: 

En progrés vers l’excel·lència S’assoleix S’assoleix amb condicions No s’assoleix 

X X X X 

 
 

2.2 Estàndard 2: Pertinència de la informació pública 

Es pot afirmar que... Sí No 
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La informació pública de la titulació al web és complerta, actualitzada i accessible X X 

Els plans docents estan accessibles des del portal   

La informació de les característiques i la gestió del Treball Final és complerta i actualitzada (si s’escau)   

Els resultats acadèmics i de satisfacció de la titulació estan actualitzats i accessibles a través del portal   

Revisió ESG 1.8. Informació pública 
 
En base a les respostes anteriors es pot afirmar que el grau de consecució de l'estàndard: 

En progrés vers l’excel·lència S’assoleix S’assoleix amb condicions No s’assoleix 

X X X X 

 

2.3 Estàndard 3: Eficàcia del SGIQ 

Es pot afirmar que... Sí No 

El funcionament del procés de disseny de la titulació ha funcionat adequadament (respondre si aplica) X X 

El SGIQ ofereix els indicadors acadèmics necessaris per fer el seguiment de la titulació   

El SGIQ ofereix els indicadors de satisfacció necessaris per fer el seguiment de la titulació   

El procés de seguiment facilita la detecció de punts de millora de la titulació   

La titulació disposa de mecanismes per fer el seguiment de les propostes de millora dels informes anteriors 
(implantació dels plans de millora generats i eficàcia de les accions implantades) 

  

Revisió ESG 1.7. Gestió de la informació; 1.9. Seguiment permanent i revisió periòdica dels programes; 1.1. Política 
d’assegurament de la qualitat 
 
En base a les respostes anteriors es pot afirmar que el grau de consecució de l'estàndard: 

En progrés vers l’excel·lència S’assoleix S’assoleix amb condicions No s’assoleix 

X X X X 

 

2.4 Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu 

Es pot afirmar que... Sí No 

El perfil del Professorat propi és adequat per a la impartició del títol (acadèmic, professional…) X X 

El perfil del Professorat col·laborador és adequat per a la impartició del títol (acadèmic, professional i 
experiència docent) 

  

El perfil del professorat implicat en els Treballs finals és adequat (si s’escau)   

El nombre de professors implicats (segons nombre d’estudiants) i la dedicació docent són adequats per a 
respondre a les necessitats dels estudiants 
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La satisfacció dels estudiants amb l’acció docent es situa per sobre del 70%    

Revisió ESG 1.5. Professorat 
 
En base a les respostes anteriors es pot afirmar que el grau de consecució de l'estàndard: 

En progrés vers l’excel·lència S’assoleix S’assoleix amb condicions No s’assoleix 

X X X X 

 

2.5 Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 

Es pot afirmar que... Sí No 

El funcionament de l’acció tutorial en l’acolliment i seguiment dels estudiants i el suport que els ofereix és 
adequat 

X X 

La satisfacció dels estudiants amb la tutoria és adequada   

Els recursos d’aprenentatge de les assignatures són accessibles i contribueixen a assolir els objectius del 
títol 

  

El funcionament del Treball Final: procediment per a l’assignació i la matrícula, oferta disponible, etc. és 
adequat (si s’escau) 

  

L’estructura i la potencialitat del campus virtual i les eines utilitzades per al desenvolupament del procés 
d’ensenyament-aprenentatge 

  

La satisfacció dels estudiants amb els recursos d’aprenentatge es considera adequada (>= 70 %)   

 Els sistemes de comunicació interpersonal utilitzats promouen la interacció dels estudiants   

El servei de biblioteca permet poder oferir als estudiants els recursos d’aprenentatge adequats   

Revisió ESG 1.6. Recursos d’aprenentatge i de suport a l’alumnat 

 
En base a les respostes anteriors es pot afirmar que el grau de consecució de l'estàndard: 

En progrés vers l’excel·lència S’assoleix S’assoleix amb condicions No s’assoleix 

X X X X 

 
2.6 Estàndard 6: Qualitat dels resultats del programa formatiu 

Es pot afirmar que... Sí No 

Els resultats d’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius i nivell de la titulació X X 

El funcionament de les assignatures (millores metodològiques, criteris d’avaluació, etc.) és adequat   

El funcionament i l’assoliment dels objectius del Treball Final (assoliment de competències, adequació de la 
metodologia i criteris d’avaluació) és adequat (si s’escau) 
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Resultats de rendiment i èxit (> 65 % rendiment)   

Resultats de satisfacció (>70 %)   

Resultats acadèmics i de satisfacció del Treball Final són adequats (si s’escau)   

L’evolució dels graduats, la taxa de graduació i el seu perfil de sortida s’ajusta al previst   

La satisfacció dels graduats amb la formació rebuda i l’aplicació dels coneixements assolits és adequada.   

Indicadors d’abandonament (evolució de la taxa d’abandonament)   

Resultats disponibles sobre inserció laboral   

Revisió ESG 1.4. Admissió, progressió, reconeixement i certificació de l’alumnat  
 
En base a les respostes anteriors es pot afirmar que el grau de consecució de l'estàndard: 

En progrés vers l’excel·lència S’assoleix S’assoleix amb condicions No s’assoleix 

X X X X 

 
 
3. Valoració global 

Incorporar una breu valoració del programa i la seva oferta derivada amb els aspectes més destacats.  

 

4. Pla de millora 
(Veure proposta de pla de millora) 

A banda de l’informe de seguiment de titulacions, es proposa realitzar un Informe de 

seguiment de centre (ISC) de titulacions pròpies, que s’elaborarà des de la Direcció dels Estudis i a 

partir dels IST, i que permetrà tenir una visió de conjunt del funcionament dels programes propis dels 

estudis, més enllà de l’anàlisi individual de cada programa. S’ha considerat necessària aquesta visió 

transversal per poder valorar el funcionament de l’oferta a nivell de conjunt i prendre decisions 

estratègiques que puguin tenir impacte en el PO01 o en el PO02. La lògica i estructura dels ISC de 

titulacions pròpies proposats és similar a la dels IST: Es recolliran les valoracions dels estàndards dels 

diferents programes per tenir una fotografia del conjunt de programes, i en base a aquestes 

respostes es farà una valoració a nivell global dels estudis. Per últim, es disposa d’un espai per poder 

fer les valoracions i consideracions necessàries, que permetin abordar aquells aspectes concrets que 

es vulguin mencionar o que requereixin d’una atencióe special. De la mateixa manera que amb l’IST, 

per a tots aquells estàndards que s’hagin valorat amb un “no s’assoleix” o “s’assoleix amb condicions” 
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a nivell de centre, s'haurà d’incorporar al pla de millora el punt feble identificat i l’acció de millora 

proposada per donar-hi resposta.  

Proposta de plantilla d’Informe de seguiment de centre de titulacions pròpies 

1. Dades Bàsiques 
 

Estudis Arts i Humanitats / Economia i Empresa/ Ciències de la Informació i la Comunicació... 

Direcció dels Estudis  

Sotsdirecció de 
programes emergents 

 

 
2. Resum del portafoli del curs acadèmic 

 

Tipologia de programa Nº 

Màsters propis  

Diplomes de Postgrau  

Especialitzacions  

Cursos  

Seminaris  

Cursos professionalitzadors  

Especialitats professionalitzadores  

Programes de Desenvolupament professional  

 
3. Valoració de l’assoliment dels estàndards de seguiment 

 
3.1 Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

Titulació 
En progrés vers 

l’excel·lència 
S’assoleix 

S’assoleix amb 
condicions 

No s’assoleix 

Màster Propi en... X X X X 

PDP en...     

Seminari...     
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VALORACIÓ GLOBAL 
DELS ESTUDIS 

    

Revisió ESG 1.3. Aprenentatge, ensenyament i avaluació centrats en l’alumnat; 1.4. Admissió, progressió, reconeixement i 
certificació de l’alumnat; 1.2. Disseny i aprovació dels programes 

3.2 Estàndard 2: Pertinència de la informació pública 

Titulació 
En progrés vers 

l’excel·lència 
S’assoleix 

S’assoleix amb 
condicions 

No s’assoleix 

Màster Propi en... X X X X 

PDP en...     

Seminari...     

VALORACIÓ GLOBAL 
DELS ESTUDIS 

    

Revisió ESG 1.8. Informació pública 
 

3.3 Estàndard 3: Eficàcia del SGIQ 

Titulació 
En progrés vers 

l’excel·lència 
S’assoleix 

S’assoleix amb 
condicions 

No s’assoleix 

Màster Propi en... X X X X 

PDP en...     

Seminari...     

VALORACIÓ GLOBAL 
DELS ESTUDIS 

    

Revisió ESG 1.7. Gestió de la informació; 1.9. Seguiment permanent i revisió periòdica dels programes; 1.1. Política 
d’assegurament de la qualitat 
 

3.4 Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu 

Titulació 
En progrés vers 

l’excel·lència 
S’assoleix 

S’assoleix amb 
condicions 

No s’assoleix 

Màster Propi en... X X X X 

PDP en...     

Seminari...     

VALORACIÓ GLOBAL 
DELS ESTUDIS 

    

Revisió ESG 1.5. Professorat 
 

3.5 Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 
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Titulació 
En progrés vers 

l’excel·lència 
S’assoleix 

S’assoleix amb 
condicions 

No s’assoleix 

Màster Propi en... X X X X 

PDP en...     

Seminari...     

VALORACIÓ GLOBAL 
DELS ESTUDIS 

    

Revisió ESG 1.6. Recursos d’aprenentatge i de suport a l’alumnat 

 

3.6 Estàndard 6: Qualitat dels resultats del programa formatiu 

Titulació 
En progrés vers 

l’excel·lència 
S’assoleix 

S’assoleix amb 
condicions 

No s’assoleix 

Màster Propi en... X X X X 

PDP en...     

Seminari...     

VALORACIÓ GLOBAL 
DELS ESTUDIS 

    

Revisió ESG 1.4. Admissió, progressió, reconeixement i certificació de l’alumnat  

 
4. Valoració global 

Incorporar una breu valoració de la situació dels estudis i recollir les decisions que s'han pres arrel del seguiment 
que tinguin impacte en el PO01: possibilitat de crear nova oferta, tancar-ne, etc. 

5. Pla de millora 
(veure proposta de pla de millora) 

A banda dels informes, per tal de garantir que el procés de seguiment té els mecanismes per 

assegurar que els punts febles identificats s’aborden en accions de millora específiques, i que 

aquestes es revisen periòdicament per avaluar-ne el seu assoliment, s’ha realitzat la proposta de pla 

de millora que es detalla a continuació. L’objectiu és que, arrel de l’elaboració dels ISC/IST, cada 

responsable acadèmic detecti els punts febles del títol, del centre o de la universitat. Aquests han de 

ser observables (ja sigui a través d’indicadors o d’altres evidències disponibles) i s’han d’identificar 

també les causes dels punts febles. En base a les causes identificades, els responsables hauran de 

definir accions de millora específiques per resoldre la causa i millorar el punt feble. Per poder fer-ne 

un seguiment posterior, s’haurà de definir un indicador de seguiment, que permeti valorar si l’acció 
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de millora s’ha resolt, o està encara en procés de resolució. Per tal d’evitar tenir un excés de 

documentació (tants plans de millora com informes), s’ha optat per disposar d’un únic pla, i la idea 

és que cada DP hi bolqui les accions de millora dels seus programes. Aquest pla es revisarà i 

actualitzarà anualment durant el període de seguiment. De la mateixa manera, el pla servirà també 

per a les accions definides en el marc de l’ISC de titulacions pròpies, i la Direcció dels Estudis haurà 

d’incorporar-les  i aglutinar aquells punts febles que han sortit en més d’un programa i que tenen un 

impacte més transversal. Tenint en compte que la Direcció d’Estudis disposa de la visió global de tota 

l’oferta dels estudis (oficial i pròpia) valorarà la incorporació o eliminació d’accions per evitar 

solapaments, garantint que cada acció aborda punts febles diferenciats, i que aquests estan ben 

prioritzats segons les necessitats dels estudis.  

La proposta de pla de millora, es divideix en dues fases: Per una banda, una primera fase de 

compliment del pla de millora del curs anterior, que consisteix en revisar l’estat de les accions que es 

van definir en el pla del curs anterior. Aquesta fase es treballarà en la Taula 1, on s’haurà d’actualitzar 

l’estat de cadascuna de les accions de millora i revisar si s’ha donat resposta a l’acció de millora, si 

s’han assolit els indicadors objectius de seguiment, si s’ha respost als terminis de compliment 

previstos, etc.  Per altra banda, la fase d’elaboració del pla de millora del seguiment del curs. En 

aquesta segona fase, el primer que s’haurà de fer és arrossegar al Pla de millora del seguiment del 

curs (Taula 2) totes aquelles accions del pla de millora del curs anterior (Taula 1) que encara no 

s’hagin resolt i estiguin en estat “pendent”, “en anàlisi” o “en execució”. Un cop incorporades les 

accions anteriors, s’incorporaran els punts febles i accions de millora detectats en l’actual procés de 

seguiment. D’aquesta manera, es garanteix la identificació de punts febles i la revisió sistemàtica del 

seu compliment, assegurant el cicle de millora contínua. 
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Taula 1: Fase de compliment del pla de millora del curs anterior 

Compliment del Pla de millora del curs anterior: Seguiment de les accions del curs 20XX-20XX (curs previ al seguiment actual) 

Identificació Anàlisi i seguiment 

Curs Tipologia 

Nom del 

programa Estàndard Punt feble  Abast Causa 

Acció de 

millora Termini 

Indicador 

seguiment Responsable 

Estat de 

l’acció 

Observa

cions 

Procés 

vinculat 

20xx- 

20xx 

MP, DPG, 

ESP, Curs, 

Seminari, 

CFSP... 

nom del 

títol 

E1, E2, E3, 

E4... 

Descripció del 

punt feble 

detectat 

Titulació 

Centre 

Universitat 

Causa 

detectada 

Descripció de 

l’acció de millora 

proposada 

20xx- 

20xx 

indicador per 

evidenciar 

l’assoliment 

de l’acció 

Equip 

responsable 

de l’acció 

Pendent 

En anàlisi 

En execució 

Resolt  

PEXX 

POXX 

PSXX 

 

 

 

Taula 2: Fase d’elaboració del pla de millora del seguiment del curs 

Pla de millora. Seguiment del curs acadèmic 20XX-20XX (curs del seguiment actual) 

Identificació Anàlisi i seguiment 

Curs Tipologia 

Nom del 

programa Estàndard Punt feble  Abast Causa 

Acció de 

millora Termini 

Indicador 

seguiment Responsable 

Estat de 

l’acció 

Observa

cions 

Procés 

vinculat 

20xx- 

20xx 

MP, DPG, 

ESP, Curs, 

Seminari, 

CFSP... 

nom del 

títol 

E1, E2, E3, 

E4... 

Descripció del 

punt feble 

detectat 

Titulació 

Centre 

Universitat 

Causa 

detectada 

Descripció de 

l’acció de millora 

proposada 

20xx- 

20xx 

indicador per 

evidenciar 

l’assoliment 

de l’acció 

Equip 

responsable 

de l’acció 

Pendent 

En anàlisi 

En execució 

Resolt  

PEXX 

POXX 

PSXX 
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Igualment que amb la resta de processos, s’ha incorporat a la informació documentada el pla 

de millora del procés (veure annex 5), que com ja s’ha explicat en detall a l’apartat 9.1, s’ha incorporat 

en tots els processos per garantir la sistematització de la fase d’Avaluació, revisió i millora que 

incorporen tots els processos documentats. 

Pel que fa als indicadors, se n’han incorporat quatre de nous, per assegurar que la fase de 

revisió i millora del procés disposa de la informació necessària per poder valorar el volum de 

l’activitat per totes les tipologies de programa (oficials i propis), i assegurar que el procés està 

funcionant correctament i que dona resposta a la seva missió. Aquest punt és clau, donat que el PO07 

és el responsable de garantir el cicle de millora contínua de les titulacions pròpies. Per tant, és 

important que en la revisió del procés es puguin valorar dades objectives que aportin informació 

sobre el seu desplegament, per tal d’assegurar que aquest serveix realment per millorar els 

programes formatius. Per definir els indicadors, s’ha partit de la identificació d’elements a considerar 

pel PO07 (veure apartat 8.4) i de les preguntes i evidències identificades. A continuació s’incorporen 

les fitxes dels indicadors i la justificació del criteri adoptat per a la seva incorporació al procés: 

Fitxa tècnica d’indicador 
CODI: PO07_08 

 Fitxa tècnica d’indicador 
CODI: PO07_09 

Denominació Satisfacció del professorat amb la utilitat 
dels informes de seguiment 

Denominació Satisfacció del professorat amb el desplegament 
del procés de seguiment 

Procés al que 
afecta 

PO07 - Desplegar, revisar i millorar els 
programes 

Procés al que 
afecta 

PO07 - Desplegar, revisar i millorar els programes 

Definició % de respostes que han contestat Totalment 
satisfet o Satisfet a la pregunta “Indica el teu 
grau de satisfacció en relació a la utilitat dels 
informes de seguiment”  

Definició % de respostes que han contestat Totalment 
satisfet o Satisfet a la pregunta “Indica el teu grau 
de satisfacció en relació al desplegament del 
procés de seguiment”  

Fórmula de 
càlcul 

(Respostes Totalment Satisfet + Respostes 
Satisfet) / Total Respostes 

Fórmula de 
càlcul 

(Respostes Totalment Satisfet + Respostes Satisfet) 
/ Total Respostes 

Font Enquesta de professorat Font Enquesta de professorat 

Responsable Àrea de Planificació i Qualitat Responsable Àrea de Planificació i Qualitat 

Periodicitat Anual Periodicitat Anual 
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Justificació / 
Criteri 

Permet conèixer i valorar la percepció del 
professorat amb la utilitat dels informes i, 
per tant, valorar l’assoliment de la missió del 
procés. 

 Justificació/ 
Criteri 

Permet valorar el grau de satisfacció del 
professorat amb com s’ha dut a terme el procés de 
seguiment i ha de servir per identificar millores en 
els procediments, instruments, mecanismes de 
coordinació, etc. 

 

Fitxa tècnica d’indicador 
CODI: PO07_10 

 Fitxa tècnica d’indicador 
CODI: PO07_11 

Denominació Taxa d’eficiència de les accions de 
millora 

Denominació % de noves accions de millora 

Procés al que 
afecta 

PO07 - Desplegar, revisar i millorar els 
programes 

Procés al que 
afecta 

PO07 - Desplegar, revisar i millorar els programes 

Definició % d’accions de millora resoltes en el curs 

revisat, respecte a les accions de millora 

resoltes previstes segons el termini de 

resolució definit al pla de millora.  

Definició % d’accions de millora noves arrel del procés de 
seguiment, respecte del total d’accions de millora 
no resoltes del pla 

Fórmula de càlcul Nº d’accions de millora resoltes del curs / 

Nº d’accions de millora resoltes previstes 

per aquell curs*100 

Fórmula de 
càlcul 

Nº d’accions de millora noves del curs / Total 
d’accions de millora no resoltes del pla 

Font Pla de millora Font Pla de millora 

Responsable Àrea de Planificació i Qualitat Responsable Àrea de Planificació i Qualitat 

Periodicitat Anual Periodicitat Anual 

Justificació / 
Criteri 

Aquest indicador permet conèixer el 
nivell de compliment de les accions de 
millora segons el previst. Per tant, ens 
permet saber si les accions de millora 
estan funcionant i si el termini de 
resolució previst s’està assignant de 
manera adequada.  

 Justificació/ 
Criteri 

Aquest indicador ens permetrà conèixer el volum 
d’accions de millora noves generades arrel del 
seguiment. Aquesta informació és rellevant no 
només per conèixer el volum de l’activitat i què 
està generant el seguiment, sinó també per fer-
nos una idea general de la situació en què estan 
els programes. Les tendències d’aquest indicador 
entre els cursos ens poden aportar informació 
sobre com està funcionant el procés. 

 

Finalment, s’ha revisat el diagrama del flux del procés per il·lustrar la integració de l’oferta 

pròpia. En aquest cas, el circuit a seguir es el mateix que en el de l’oferta oficial, pel que les diferents 

fases del procés, al ser comunes, s’han mantingut en caixes grises. En aquest cas, la diferència recau 

principalment en els instruments utilitzat, és per això que s’ha diferenciat les caixes relatives a la 



 

 

 

 

Anna Nebot Garrigó 
Avaluació i Gestió de la Qualitat a l’Educació Superior 

 P2 - Projecte TFM pág.81 

 

 

 

 

documentació generada, destacant els informes de seguiment de titulació i els de centre de 

titulacions oficials (ISTO i ISC-TO respectivament) en el color blau corporatiu; i els informes de 

seguiment de titulació i de centre de titulacions pròpies (ISTP i ISC-TP) en el color groc de UOC X. 

 

 

9.4. PS13 - Gestionar l’extinció de les titulacions 

Tal com hem pogut recollir arrel de les entrevistes amb els agents implicats, la consideració general 

ha estat que, tot i no estar recollit en el procés documentat, el procés d’extinció de les titulacions 

pròpies es desenvolupa d’acord amb l’establert. En la darrera revisió del procés d’extinció per a 

programes propis es va crear un circuit per presentar les fitxes de sol·licitud d’extinció de programes 

propis, juntament amb el calendari d’extinció. Aquesta millora ha estat valorada positivament pels 

diferents agents implicats en el procés que han estat entrevistat, que consideren que ha ajudat a 

posar ordre al procés. A banda, s’han realitzat canvis en el marc del PO01, com la incorporació de 

criteris per a la valoració de propostes de supressió de titulacions pròpies, que s’espera que ajudin a 
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millorar la reflexió i la presa de decisions que impacten en el procés de gestió de les extincions.  En 

aquest sentit, les adaptacions realitzades al procés han estat únicament per explicitar la presència de 

les titulacions pròpies a la missió i l’abast del procés documentat; per incorporar la documentació ja 

existent en el desplegament del procés d’extinció de programes propis; i, per últim, per adaptar els 

indicadors del procés. A banda, s’ha incorporat a la informació documentada el pla de millora del 

procés (veure annex 5), que com ja s’ha explicat en detall a l’apartat 9.1, s’ha incorporat en tots els 

processos per garantir la sistematització de la fase d’Avaluació, revisió i millora que incorporen tots 

els processos documentats. A continuació, s’incorpora el detall del contingut del procés documentat 

amb les actualitzacions destacades en vermell: 

1. Missió 

Assegurar que s’aplica el procediment establert per l’administració competent i el compliment del marc legal per a 
l’extinció de les titulacions oficials, així com la normativa acadèmica per a l’extinció de les titulacions pròpies. 

2. Abast 

Les titulacions oficials i titulacions pròpies de Formació de Postgrau i Formació Contínua. 

3. Grups d’interès 

Estudiants actuals, Professorat propi, Personal de gestió, Tutors, Administració competent 

4. Propietari 

Àrea de Planificació i Qualitat 

5. Responsabilitats 

Directors de programa: 

● Elaborar la proposta de calendari d’extinció de la titulació. 

Tutors: 

● Assessorar els estudiants per facilitar-los informació personalitzada i adequada per la finalització de la titulació 
extingida, o adaptació a altra titulació si escau. 

Àrea de Planificació i qualitat: 

● Difondre i posar a disposició dels estudis les eines necessàries per elaborar el pla d’extinció de les titulacions. 

● Realitzar el tràmit d’extinció de titulacions oficials amb l’administració competent. 

Àrea de Serveis acadèmics: 

● Gestionar l’extinció programada. 

6. Descripció del procés 

6.1 Entrades 

● Criteris de l’administració competent 

● Criteris UOC per l’extinció 

● Normativa acadèmica 

● Portafoli acadèmic aprovat per CdD 
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6.2 Sortides 

● Memòries i calendaris d’extinció de les titulacions 

● Sol·licitud d‘extinció (DGU) 

● Pla de comunicació als estudiants 

6.3 Desplegament del procés 

6.3.1 Presentació de les propostes 

Anualment en el marc de la definició de la nova oferta formativa (PO01_Definir l’oferta formativa) es valoren les titulacions 

vigents i els seus resultats acadèmics i econòmics. 

L’aprovació del portafoli per part del Consell de Direcció implica la identificació de les titulacions a extingir. Des d’aquest 

moment, aquesta relació de titulacions es comunica als grups d’interès rellevants (PS11_Gestionar la informació adreçada 

als GI) i es treballa en la preparació del calendari. Des de l’Àrea de Planificació i Qualitat es dona suport i eines per facilitar el 

pla d’extinció 

6.3.2 Desplegament de l’extinció 

Els tutors ofereixen assessorament i suport continuat als estudiants, informant-los de les diferents opcions per reconduir els 

estudis. D’altra banda, des de l’Àrea de planificació i qualitat s’inicien els tràmits pertinents amb l’administració competent 

per sol·licitar l’extinció de les titulacions oficials, d’acord amb el procediment previst per aquestes. Si tota la documentació 

és conforme, es notificarà la definitiva extinció. 

A nivell intern, és l’Àrea de Serveis acadèmics la responsable de coordinar els passos que l’extinció de la titulació implica, 

d’acord amb el calendari d’extinció elaborat i desplegant les accions previstes a la Memòria d’extinció. 

6.4   Avaluació, revisió i millora del procés 

A partir dels tràmits d’extinció gestionats en el curs, es recullen els comentaris i suggeriments dels equips implicats i es valora 

l’adequació del procés per fer canvis que contribueixin a la seva millora. La informació documentada es revisa i millora 

anualment per garantir que es manté vigent als requeriments interns i externs. 

7. Vinculació amb altres processos 

7.1 Processos proveïdor 

● PO01_Definir l’oferta formativa 

● PS05_Establir el marc normatiu acadèmic 

7.2 Processos client 

● PS11_Gestionar la informació adreçada als estudiants i altres GI 

● PO04_Dissenyar i gestionar el pla de tutoria 

8. Indicadors* 

Codi Nom 

PO01_04 Nombre de titulacions a extingir 

PS13_01 Nombre de titulacions en procés d’extinció 

PS13_02 Nombre de titulacions extingides 

PS13_03 % d’estudiants del programa que s’han titulat en el període d’extinció (Titulats/Expedient obert) 
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PS13_04 % d’estudiants del programa que s’han adaptat a un altre títol en el període d’extinció 

PS13_05 Satisfacció amb l’acció del tutor dels programes en procés d’extinció 

* Tots els indicadors es recullen desagregats per tipologia de programa 

9. Informació documentada 

● RD 1393/2007 

● RD 43/2015 

● Normativa acadèmica UOC 

● Pla de millora del procés documentat 

10. Diagrama 

● Diagrama de flux. 

Tot i que el nivell d’integració de l’oferta pròpia al procés de suport PS13 - Gestionar l’extinció 

de les titulacions és molt alt, tal com passa amb la resta de processos que hem observat, actualment 

no es recullen de manera sistemàtica indicadors sobre la seva extinció, pel que s’ha definit la 

desagregació de la recollida d’indicadors per tipologia de programa en el procés documentat. A 

banda, s’han incorporat indicadors que permetin valorar si el procés funciona correctament i 

detectar punts febles en la fase de revisió i millora. Per definir els indicadors, s’ha partit de la 

identificació d’elements a considerar pel PS13 (veure apartat 8.4) i de les preguntes i evidències 

identificades. A continuació s’incorporen les fitxes dels indicadors i la justificació del criteri adoptat 

per a la seva incorporació al procés: 

Fitxa tècnica d’indicador 
CODI: PS13_03 

 Fitxa tècnica d’indicador 
CODI:  PS13_04 

Denominació % d’estudiants del programa que s’han 
titulat en el període d’extinció 

Denominació % d’estudiants del programa que s’han adaptat a 
un altre títol en el període d’extinció 

Procés al que 
afecta 

PS13 - Gestionar l’extinció de les 
titulacions 

Procés al que 
afecta 

PS13 - Gestionar l’extinció de les titulacions 

Definició % d’estudiants que s’han titulat en el 
període d'extinció respecte del total 
d’estudiants del títol amb l’expedient 
obert en el moment d’iniciar l’extinció 

Definició % d’estudiants que s’han adaptat a un altre 
programa en el període d'extinció respecte del 
total d’estudiants del títol amb l’expedient obert 
en el moment d’iniciar l’extinció 

Fórmula de 
càlcul 

(Nº expedients tancats en el període 
d’extinció / Nº expedients oberts en el 
període d’extinció) * 100 

Fórmula de 
càlcul 

(Nº d’adaptacions realitzades en el període 
d’extinció / Nº expedients oberts en el període 
d’extinció) * 100 
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Font DAU Font DAU 

Responsable Serveis Acadèmics Responsable Serveis Acadèmics 

Periodicitat Anual Periodicitat Anual 

Justificació / 
Criteri 

Permet valorar el volum d’estudiants 
que han pogut acabar el títol durant el 
procés d’extinció i, per tant, si la 
planificació de l’extinció s’ha fet 
adequadament. 

 Justificació/ 
Criteri 

Permet valorar el volum d’estudiants que s’han 
adaptat a altres estudis durant el procés 
d’extinció. Si es valora de manera conjunta amb 
l’indicador PS13_03, permet valorar si s’ha ofert 
alternatives viables als estudiants, malgrat 
l’extinció del programa. 

Fitxa tècnica d’indicador 
CODI:  PS13_05 

Denominació Satisfacció amb l’acció del tutor dels programes en procés d’extinció 

Procés al que afecta PS13 - Gestionar l’extinció de les titulacions 

Definició % de respostes que han contestat Totalment d’acord o d'acord a la pregunta “Estic satisfet amb la tasca del 
meu tutor” 

Fórmula de càlcul Respostes Totalment d’acord + Respostes d'acord) / Total Respostes 

Font Enquesta de final de curs 

Responsable Àrea de Planificació i Qualitat 

Periodicitat Anual 

Justificació/ Criteri Permet valorar la percepció dels estudiants respecte l’assessorament i orientacions del tutor durant el procés 
d’extinció. 

Per últim, s’ha ajustat el diagrama del flux del procés, per reflectir la integració de l’oferta 

pròpia. Les capses en gris, mostren aquelles fases comunes de l’oferta oficial i pròpia; les blaves, 

aquelles que afecten únicament a l’oferta oficial, i les grogues les que afecten únicament a l’oferta 

pròpia. 
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10. Discussió 

Tal com s’ha exposat a la fonamentació teòrica i conceptual del projecte, la tendència 

creixent d’una oferta pròpia que permeti acompanyar a les persones al llarg de la vida i donar 

resposta als ràpids canvis del mercat laboral, ha posat sobre la taula dels debats nacionals i 

internacionals la necessitat de disposar de mecanismes que permetin garantir la qualitat d’aquestes 

titulacions. Per a la realització d’aquest Treball Final de Màster s’ha analitzat, per una banda, 

l’enfocament d’ENQA i dels principals projectes Europeus que aborden de manera específica la 

qüestió de la qualitat en la formació contínua (E-SLP i MICROBOL) i, per l’altra, el plantejament 

d’institucions i organismes a nivell nacional com el Consejo de Universidades i RUEPEP. El resultat 

d’aquesta anàlisi permet afirmar que la tendència general dels diferents projectes per garantir la 

qualitat de les titulacions pròpies és la d’integrar aquesta oferta als SGIQ i establir criteris comuns 

que constitueixin un punt de referència entre programes i facilitin la seva comparació i 

reconeixement. L’aposta europea és la d’utilitzar els recursos definits en el marc de l’EEES per a la 

definició, revisió i millora de l’oferta i garantir el compliment dels ESG, de manera que el conjunt de 

programes propis comparteixin un llenguatge comú. 

A més a més, a nivell nacional, la Llei Orgànica 6/2001 i el R.D. 1509/2008 possibiliten la 

inscripció voluntària al RUCT de l’oferta pròpia, i tant la Comissió de Formació Contínua del Consejo 

de Universidades, com RUEPEP, estan treballant en la definició de criteris específics i procediments 

per la inscripció d’aquesta oferta. La possibilitat d’inscriure aquesta tipologia d’oferta al RUCT 

constitueix un mecanisme per oferir garanties als diferents grups d’interès sobre la qualitat dels 

programes propis registrats, però planteja una sèrie d’interrogants i riscos. Un dels principals 

interrogants que planteja, tenint en compte la ràpida necessitat d’actualització dels productes i la 

seva elevada caducitat, és les implicacions que tindrà aquest registre a l’hora de facilitar la seva 

modificació i de donar d’alta i de baixa els programes. En l’actualitat, la manca de regulacions i de 

burocràcia externa associada a l’oferta pròpia, dota a aquests programes de l’agilitat necessària per 

adaptar-se ràpidament a un entorn altament canviant, que podria veure’s amenaçada per aquest 

plantejament. No obstant això, encara s’està treballant en la definició de criteris i queda un llarg 

recorregut perquè la inscripció voluntària al RUCT sigui efectiva, pel que encara caldrà esperar un 

temps per poder fer una valoració de l’impacte de la proposta. 
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La importància dels SGIQ com a instrument per garantir la qualitat de l’oferta pròpia recau 

l’ús sistemàtic de dades i indicadors per mesurar, auto-avaluar, i prendre decisions sobre l’activitat 

realitzada. Tal com apunta Núria Comet (2019) el mesurament és un aspecte clau dels SGIQ, ja que 

és necessari disposar d’informació objectiva sobre l’activitat desenvolupada per poder-la avaluar i 

millorar. En aquest sentit, la revisió dels indicadors dels processos documentats i la creació de nous 

indicadors, han constituït un punt clau a l’hora de dur a terme aquest projecte. La identificació dels 

indicadors necessaris s’ha realitzat a partir del mètode inductiu; és a dir, partint  de les evidències 

disponibles. Seguint amb el procés de disseny d’indicadors des de l’enfocament inductiu (Mislevy et 

al., 2006 i Zieky, 2014, citats per Garzón, 2019), en els apartats 3 i 4 del treball s’ha definit el domini: 

“el cicle de vida de les titulacions pròpies”, i s’ha realitzat un anàlisi exhaustiu del seu context, les 

seves característiques, les relacions entre els processos, etc. A l’apartat 8.4 “Orientació del projecte 

i detecció de necessitats”, s’ha definit el marc conceptual del projecte, identificant les perspectives 

de qualitat i les dimensions d’avaluació a tenir en compte per cadascun dels processos del cicle de 

vida de les titulacions pròpies. Partint de l’exercici proposat en una prova d’avaluació continuada de 

l’assignatura “La Qualitat a l’Educació Superior”, s’han creat unes taules que han permès plantejar, 

per cadascun dels processos seleccionats, les preguntes a formular per cada dimensió d’avaluació, 

tenint en compte les perspectives de qualitat adoptades. Finalment, un cop formulades les preguntes 

a realitzar per poder avaluar els processos, s’han identificat les evidències que permetrien donar 

resposta a les preguntes formulades. La definició del marc conceptual i la orientació del projecte, han 

constituït el punt de partida per identificar els canvis i adaptacions a realitzar en els processos 

documentats; els instruments necessaris; i els indicadors a incorporar en els processos. 

Després de plantejar què volem saber i quina informació necessitem per avaluar i millorar 

els programes formatius i els processos, s’ha analitzat també quina informació dels programes 

demanen els ESG i el grau en què la universitat recull aquesta informació i en dona compliment. Tal 

com es pot observar, gran part de la informació que s’ha identificat com a necessària en l’apartat 8.4, 

apareix també com un requeriment dels ESG. Tot i que la universitat encara no recull el 100% dels 

indicadors de les titulacions pròpies requerits, aquest TFM ha definit les bases necessàries per 

ampliar l’abast dels mecanismes de recollida d’informació, i dur a terme la integració de l’oferta 

pròpia al SGIQ i la seva avaluació. Finalment, donant resposta a la fase 4 del disseny d’indicadors 
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segons el mètode inductiu, a l’apartat 9. s’ha dut a terme la identificació i el disseny de nous 

indicadors per cada procés, amb l’objectiu de mesurar el seu correcte funcionament i detectar punts 

de millora, a banda d’ampliar el seu abast a les titulacions pròpies. La identificació i el disseny 

d’aquests indicadors s’ha fet partint de les evidències detallades a la definició del marc conceptual 

del projecte, prioritzant la informació rellevant per a l’avaluació dels processos i incorporant 

únicament aquells indicadors clau per assolir el seu propòsit. Tenint en compte que “els indicadors 

aïllats no poden complir amb el seu propòsit” (Garzón, 2019), aquests s’han dissenyat com a part del 

sistema d’indicadors del SGIQ, de manera que l’avaluació i el diagnòstic del funcionament del SGIQ i 

del desplegament dels processos es faci tenint en compte els indicadors en el seu conjunt i no les 

dades individuals. 

 

11. Conclusions 

En resum, tal com s’ha vist al llarg del projecte el que ens indica l’anàlisi de l’entorn és que 

els Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat de les institucions d’educació superior se situen en el 

centre del debat al voltant de la qualitat dels programes propis com l’instrument més òptim per 

garantir la qualitat de la formació contínua. Aquests permeten assegurar el compliment del cicle de 

millora continua dels programes i garanteixen la recollida d’informació i la revisió i millora tant dels 

programes com de la seva gestió en base a l’anàlisi d’indicadors objectius. Pel que fa a l’avaluació 

externa de la formació continua, podem concloure que, en aquells casos en que es planteja, aquesta 

s’orienta cap a una acreditació institucional que asseguri la flexibilitat i agilitat del sistema, descartant 

l’acreditació de programes, que podria comprometre seva pròpia missió. Finalment, es pot afirmar 

que l’adopció dels instruments i recursos de l’EEES permeten dotar a l’oferta pròpia d’un marc de 

referència comú i conegut per les universitats, que garanteix la comparabilitat entre programes i 

contribueix a fomentar la mobilitat, el reconeixement i la transferència de coneixement. El sistema, 

per tant, s’orienta cap a un model flexible que, per una banda, permet a les organitzacions adaptar 

el seu propi SGIQ per respondre a les necessitats de la formació continua i, per l’altre, proporciona 

un marc de referència no restrictiu que possibilita crear la tipologia d’oferta i el catàleg formatiu que 

més s’adeqüi a l’estratègia de cada institució. 
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El projecte realitzat en el marc d’aquest TFM ha permès alinear el SGIQ amb aquestes 

tendències, integrant el cicle de vida de les titulacions pròpies al SGIQ de la UOC i fent ús del marc 

de referència europeu per tal de garantir l’encaix dels programes amb el seu context. L’objectiu 

principal d’aquest projecte ha estat dotar a la universitat dels instruments per garantir el cicle de 

millora contínua de l’oferta pròpia i, per tant, assegurar la qualitat dels seus programes. Per a 

l’assoliment d’aquest objectiu general, s’han definit una sèrie d’objectius específics, detallats a 

l’apartat 5 del projecte. L’assoliment d’aquests objectius s’avalua a continuació, tenint en compte la 

mesura en què els elements incorporats i els canvis realitzats permeten donar resposta als objectius 

definits i a les preguntes plantejades a l’apartat 8.4 “Orientació del projecte i detecció de 

necessitats”. 

En primer lloc, tal com s’especifica a l’apartat 8.3 “Anàlisi dels processos documentats”, cal 

destacar que els canvis realitzats en els processos per a la integració de l’oferta pròpia poden dividir-

se en dos blocs ben diferenciats: per una banda, s’han integrat aquells aspectes que actualment ja 

existeixen i estan correctament implantats però que no estaven reflectits en els processos 

documentats; i, per l’altra, s’han creat i incorporat noves fases, instruments i recursos, per facilitar la 

integració de l’oferta pròpia. Aquest fet pot observar-se clarament en el procés documentat “PO01 - 

Definir l’oferta formativa”, un dels processos en què la formació contínua estava més integrada. Entre 

els canvis i adaptacions realitzades, s’han incorporat al procés documentat els recursos ja existents 

per a la sol·licitud de noves propostes d’oferta pròpia: 1) fitxa de sol·licitud, 2) estudis de mercat i 

3) plans de viabilitat per a titulacions pròpies. Aquests recursos permeten justificar l’encaix de les 

propostes amb l’estratègia i el portafoli de la universitat, per una banda, i amb les necessitats del 

mercat i les expectatives dels grups d’interès per l’altra, així com justificar la seva viabilitat 

econòmica. A banda, s’han creat i integrat els documents de criteris objectius per a la valoració de 

noves propostes i supressions, que ofereixen pautes per guiar als estudis en la reflexió sobre l’oferta 

que presenten, i acompanyar a la direcció en la presa de decisions a l’hora d’aprovar-la. Per tal 

d’assegurar que l’oferta de la UOC comparteix un llenguatge i unes característiques comunes amb 

l’oferta del seu entorn, s’ha adaptat el catàleg d’oferta pròpia de la UOC, integrant els criteris de 

l’EEES i s’ha generat una fitxa per a la sol·licitud de noves tipologies d’oferta pròpia, per facilitar la 

reflexió a l’hora de crear noves tipologies d’oferta pròpia, i assegurar que les propostes encaixen amb 
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la resta de tipologies que conformen el catàleg de la UOC i que no existeixen solapaments entre elles. 

Finalment, per assegurar que la fase de “Revisió, Avaluació i Millora del procés” permet identificar 

punts febles i garanteix la seva millora continua, s’ha incorporat, per una banda, el pla de millora del 

procés com a informació documentada, i per l’altra s’han incorporat indicadors que permetin 

mesurar el grau en què el procés s’ha desplegat satisfactòriament. Tots els canvis realitzats en el 

procés s’han reflectit en el diagrama del flux. En aquest sentit, es pot concloure que els canvis 

realitzats en el procés PO01, han permès assolir satisfactòriament l’objectiu específic: “Assegurar que 

el procés de definició de l’oferta formativa permet identificar les necessitats del mercat, avaluar la 

sostenibilitat de les propostes de manera objectiva i adaptar el portafoli de manera àgil al context”. 

A diferència del procés de definició de l’oferta, l’oferta pròpia encara no s’ha integrat al 

“PO02 -  Dissenyar titulacions oficials”, que, com el seu nom indica, actualment aborda únicament 

l’oferta oficial (Graus, Màsters i Doctorats). En aquest sentit el primer canvi realitzat en el procés 

documentat ha estat el nom del procés, que ha passat a anomenar-se “PO02 - Dissenyar titulacions”. 

L’aspecte més crític a l’hora d’adaptar aquest procés ha estat garantir que aquest no suposi feina 

addicional als agents implicats, sinó facilitar-lo i assegurar que aquest és àgil i es du a terme de 

manera integrada i estructurada. Cal tenir en compte que el procés de disseny no aplica únicament 

a la creació de nous programes, sinó també a la modificació de programes existents. Per aquest 

motiu, un altre repte al que s’ha hagut de fer front ha estat assegurar que aquest fos prou àgil per 

crear i modificar els programes a la mateixa velocitat que canvia l’entorn. En aquest sentit, s’han 

hagut d’adaptar les fases del procés, per tal d’agilitzar la fase d’aprovació de les memòries i garantir 

que els programes es poden dissenyar i desplegar ràpidament. D’altra banda, la proposta de plantilla 

de memòria, ha permès aglutinar en un únic document tota la informació que necessiten els 

diferents processos client, que després podrà utilitzar l’eLearn Center per dissenyar l’acció docent 

(PO05); l’equip de Màrqueting per publicar la informació dels programes al portal (PS11); Serveis 

Acadèmics per generar l’estructura del pla d’estudis i les aules (PS15); Serveis d’Incorporació per 

gestionar l’accés i la matrícula (PO06); etc. A banda, aquesta informació, permet avaluar la 

coherència del disseny amb la proposta presentada en el marc del PO01 - Definir l’oferta formativa i, 

per tant, assegurar que el disseny del programa i del seu pla d’estudis dona resposta a les necessitats 

del mercat identificades. A més, tenint en compte l’escalabilitat dels programes propis de la UOC, 
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aquesta plantilla contempla la seva estructura d’oferta derivada i tota la informació necessària per 

poder desplegar les diferents peces que conformen un programa més ampli. En aquest sentit, el fet 

de recollir de manera estructurada les competències, assignatures i l’oferta derivada dels programes, 

ha de facilitar la identificació de punts en comú entre programes i el reaprofitament de continguts, 

recursos, assignatures, inclús la combinació de peces de diferents programes, afavorint d’aquesta 

manera la transversalitat entre els diferents productes d’oferta pròpia. A banda, tot i que no s’han 

pogut desenvolupar en detall, s’ha identificat la necessitat de definir guies que permetin acompanyar 

al professorat en el procés de disseny de titulacions pròpies, i s’han incorporat al procés documentat. 

Aquestes guies hauran d’incorporar pautes, criteris i recomanacions per assegurar un bon disseny 

dels programes i estar alineades amb el catàleg d’oferta definit, i els nivells formatius associats a cada 

tipologia de producte. Per últim, s’han incorporat el pla de millora del procés i nous indicadors per 

tal d’assegurar que la fase de Revisió, avaluació i millora es du a terme satisfactòriament. Tots els 

canvis realitzats en el procés s’han reflectit en el diagrama del flux, que s’ha hagut d’ajustar als canvis 

realitzats les fases del desplegament. Tenint en compte els canvis realitzats, l’objectiu específic: 

“Integrar les titulacions en el procés de disseny i assegurar que aquest dóna resposta a les necessitats 

del mercat, facilita la transversalitat entre programes i permet adaptar els programes als canvis de 

l’entorn” es pot donar per assolit. 

De la mateixa manera que el PO02, el “PO07 - Desplegar, revisar i millorar els programes” 

també li queda força recorregut per integrar l’oferta pròpia i, tot i que l’oferta es desplega, es revisa 

i es millora, les dues darreres fases no es duen a terme de manera estructurada i sistematitzada, la 

qual cosa pot implicar que algunes accions es perdin en el cicle de millora contínua i que, per tant, 

no es garanteixi al 100% la millora dels programes. En aquest cas, tenint en compte el volum de 

programes propis, una de les prioritats ha estat simplificar i agilitzar el procés de seguiment, per 

aquest motiu s’ha creat una plantilla d’informe de seguiment en format de qüestionari. La plantilla 

s’estructura d’acord amb els estàndards de qualitat d’AQU Catalunya, de manera que es garanteix la 

coherència amb el seguiment de l’oferta oficial i, per tant, s’ajusta al conjunt de l’oferta de la UOC i 

del sistema universitari català i espanyol. Les preguntes plantejades permeten avaluar l’assoliment 

dels estàndards i s’han formulat tenint en compte les consideracions del projecte europeu E-SLP i 

assegurant que donen resposta a la missió de la formació contínua i els ESG. El procés s’ha definit 
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diferenciant clarament les fases i els instruments que apliquen a l’oferta oficial i els que apliquen a 

l’oferta pròpia donat que, tot i que l’objectiu del seguiment és la millora contínua en tots els casos, 

els informes de titulacions oficials constitueixen una evidència del procés d’acreditació i s’orienten 

també a respondre a l’avaluació externa. Per aquest motiu, s’ha optat per realitzar una proposta de 

plantilla d’informe de seguiment de centre d’oferta pròpia i no un sol informe integrat. No obstant 

això, la Direcció dels Estudis disposa d’una visió transversal del conjunt de l’oferta oficial i pròpia al 

coordinar els dos informes, pel que s’espera que el seguiment a nivell de centre tingui en compte el 

possible impacte d’una oferta sobre l’altre. Per tal de garantir que el seguiment constitueix un procés 

àgil i que s’aborden els punts febles identificats i les qüestions específiques que han generat algun 

tipus de problemàtica, s’espera que a l’informe es comentin únicament aquells aspectes que no 

s’assoleixen o que requereixen d’una atenció especial, per això s’han plantejat en format qüestionari, 

deixant un espai per valorar aquells aspectes crítics. Per tal d’assegurar que els punts febles 

identificats es vinculen a accions de millora, s’ha generat una plantilla de pla de millora que permet 

definir per cada punt feble identificat, la seva causa, una acció de millora, un equip responsable i un 

indicador objectiu per avaluar l’assoliment de l’acció. Aquest pla de millora permet vehicular les 

accions cap a cada equip responsable i es revisarà sistemàticament un cop l’any, on s’haurà 

d’informar de l’estat de consecució de cada acció. Per últim, com a la resta de processos, s’ha 

incorporat a la informació documentada el pla de millora del procés (a diferenciar del pla de millora 

del procés de seguiment de programes), i s’han incorporat una sèrie d’indicadors per mesurar fins a 

quin punt el procés de seguiment està funcionant correctament i serveix per donar resposta a les 

accions de millora identificades. Les adaptacions realitzades s’han incorporat al diagrama del flux i, 

tenint en compte aquests canvis, podem afirmar que l’objectiu específic d’“Integrar les titulacions 

pròpies al procés de desplegament, revisió i millora dels programes i assegurar que la revisió dels 

programes propis facilita la detecció de punts febles i la seva millora” s’ha assolit. 

Finalment, el “PS13 - Gestionar l’extinció de les titulacions” ha necessitat molt poques 

adaptacions per integrar l’oferta pròpia, donat que a la pràctica la gestió de l’extinció de programes 

propis es desplega tal com descriu el procés. De fet, les adaptacions realitzades han estat 

principalment per incorporar al procés documentat i al diagrama del flux l’oferta pròpia i per 

incorporar nous indicadors i un pla de millora que permetin avaluar com es du a terme el procés i 
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millorar-lo. No obstant això, es tracta d’un procés particularment interessant, donat que gran part 

dels canvis realitzats per a la integració dels programes propis i per a l’assoliment d’objectius no s’ha 

produït en el propi procés, sinó en el procés proveïdor. Si analitzem els canvis en el PO01, veurem 

que s’ha definit i incorporat un document de criteris objectius per a la valoració de les propostes de 

supressió, i unes fitxes de sol·licitud d’extinció on es presenten les propostes i s’argumenta el motiu 

de l’extinció. A banda, el PO07, a través del procés de seguiment, permet valorar el desenvolupament 

dels programes propis mitjançant diferents indicadors de rendiment, satisfacció, etc. Aquesta 

avaluació dels resultats dels programes ha d’incloure també la reflexió al voltant de la seva 

continuïtat i, en base als criteris definits en el marc del PO01, ha de conduir a la presa de decisions 

sobre l’extinció dels programes. Aquesta interdependència entre els processos ja s’ha pogut veure 

anteriorment en l’anàlisi d’altres processos (com per exemple el PO02) però aquest cas, on els canvis 

realitzats al propi procés poden semblar menors, permet il·lustrar molt clarament l’impacte de les 

relacions entre els processos i com canvis en un procés determinat poden afectar al conjunt del 

sistema. Tenint en compte les adaptacions realitzades als diferents processos documentats, es pot 

concloure que s’ha assolit l’objectiu específic “Integrar les titulacions pròpies al procés d’extinció i 

garantir que aquesta dona resposta tant a les necessitats del mercat com dels grups d’interès”. 

Convé destacar de nou que, tenint en compte aquesta interacció i dependència entre els 

processos i que els SGIQ s’han d’entendre necessàriament en el seu conjunt, aquest TFM constitueix 

únicament una primera aproximació a la integració de l’oferta pròpia al SGIQ de la UOC i que, per fer 

efectiva la seva aplicació, el projecte haurà d’ampliar el seu abast a la totalitat de processos del SGIQ 

fora del marc d’aquest treball. No obstant això, el projecte realitzat ha permès identificar quines són 

les tendències al voltant de la qualitat de la formació contínua; determinar les necessitats del SGIQ 

de la UOC per tal de donar resposta, per una banda, a aquestes tendències nacionals i internacionals 

i, per l’altra, als grups d’interès i als agents implicats en el desplegament dels processos; i, per últim, 

realitzar una proposta d’actualització dels processos documentats i de recursos que permetin 

integrar el cicle de vida d’oferta pròpia al SGIQ de la UOC.   
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Annex 2: PO02 - Dissenyar titulacions oficials (versió original) 
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Annex 3: PO07 - Desplegar, revisar i millorar els programes (versió original) 
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Annex 4: PS13 - Gestionar l’extinció de les titulacions (versió original)  
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Annex 5: Pla de millora dels processos



 


