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0. DADES IDENTIFICADORES 

Universitat Universitat de Barcelona 

Nom del centre Centre Universitari Internacional de Barcelona - UNIBA 

Dades de 
contacte 

Adreça: Gran Via de l’Hospitalet, 16, 1a planta 
Horari: 9 - 22h. 
Telèfon:  +34 93 298 58 90 
e-mail:  coordinacion@unibarcelona.com 

 

 

Responsables d’elaborar 
l’autoinforme 

Comitè d’Avaluació Intern (CAI): 
Andreu Bellot Urbano (Director) 
Paula Novillo (Professora) 
Berezi Elorrieta (Professora) 
Lídia Fernández García (Responsable d’Atenció a l’Alumne) 
Mònica Cosano (Secretaria Acadèmica) 
Natàlia Cabezas (Responsable Comunicació) 

Responsables de revisar 
l’autoinforme Coordinació Master ELE UB 

Responsables d’aprovar 
l’autoinforme Director del Centre. Andreu Bellot 

Data d’aprovació 16/03/2017 

 

 

Taula P.0. OFERTA DE TITULACIONS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER IMPARTIDES AL 
CENTRE 

 

Codi RUCT Titulació Nivell ECTS Tipologia 
Any 

implantació* 

2502509 Graduado o Graduada en Diseño Grado  240 UB 2014 

4313900 
Máster Universitario en Energías Renovables y 
Sostenibilidad Energética 

Máster - RD 
1393/2007 (1)  60 UB 2015 

4314728 
Máster Universitario en Estudios Avanzados 
en Literatura Española e Hispanoamericana 

Máster - RD 
1393/2007 (1)  60 UB 2015 

4314066 

Máster Universitario en Formación de 
Profesores de Español como Lengua 
Extranjera 

Máster - RD 
1393/2007 (1)  90 INT-C

1
 2015 

4313435 
Máster Universitario en Planificación 
Territorial y Gestión Ambiental 

Máster - RD 
1393/2007 (1)  60 UB 2014 

4310057 Máster Universitario en Psicopedagogía 
Máster - RD 
1393/2007 (1)  60 UB 2014 

      
                                                           

1 INT-C: Intercentres, màster en conveni amb més d’una universitat 
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1. PRESENTACIÓ DEL CENTRE 

 

El Centre Universitari Internacional de Barcelona (UNIBA) és una institució adscrita a la 
Universitat de Barcelona (UB), creada amb l’objectiu d’oferir una àmplia oferta de 
titulacions de grau i màsters, amb una clara aposta per la innovació i la qualitat i amb una 
marcada vocació internacional. Aquest fet es veu reflectit tant pel que fa a l’enfocament 
dels plans d’estudis com pel que fa a la composició de l’alumnat. 

La comunitat d’estudiants d’UNIBA pertany a 56 països dels cinc continents: Alemanya, 
Andorra, Angola, Aràbia Saudí, Argentina, Austràlia, Bèlgica, Bolívia, Brasil, Xile, Xina, 
Colòmbia, Corea del Sud, Costa Rica, Equador, EEUU, El Salvador, Emirats A.U., Espanya, 
Filipines, Finlàndia, França, Guinea Equatorial, Grècia, Guatemala, Hondures, Irlanda, Itàlia, 
Jamaica, Kènia, Luxemburg, Mèxic, Panamà, Paraguai, Perú, Polònia, Portugal, Puerto Rico, 
Qatar, Regne Unit, Rússia, Sud-àfrica, Suïssa, Turquia, Uruguai, Veneçuela, entre d’altres. 

Per edat i formació, més de la meitat dels participants en els programes d’UNIBA tenen 
entre 25 i 35 anys, la qual cosa indica que es troben en un dels millors moments per 
orientar o consolidar la seva carrera professional. A més, el 92% compta amb un títol 
universitari de grau/llicenciatura o postgrau, tot aportant un important bagatge acadèmic 
que ajuda a enriquir l’aprenentatge de la comunitat universitària. 

UNIBA imparteix programes d’estudis desenvolupats per la UB, adaptats a un entorn 100% 
online i en llengua castellana, per tal d’arribar a un públic internacional ampli. En el cas 
d’aquest Màster és a més la llengua objecte d’estudi i vehicular en el procés 
d’ensenyament-aprenentatge. Aquesta metodologia permet als estudiants formar-se amb 
total flexibilitat, sense necessitat de  desplaçaments o d’adaptar-se a uns horaris, gràcies a 
l’ús intensiu de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). A més, tots 
els alumnes compten amb un seguiment personalitzat, basat en un sistema d’avaluació 
contínua i el recolzament permanent d’un tutor. 

El Posicionament del centre es basa en el lema LA UNIVERSIDAD BASADA EN TI, atès que 
seguim els resultats de recerca en formació superior de la última dècada, els quals 
insisteixen en la relació amb l’estudiant i en l’organització de la docència centrada en 
l’activitat de l’estudiant com a punt determinant per a l’èxit acadèmic. 
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Taula P.1.1. DADES BÀSIQUES DE TITULACIONS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER 
IMPARTIDES AL CENTRE (Curs 2015-2016) 

Titulació Places Nous Matriculats Titulats Professors 

Màster en Psicopedagogia 420 384 36 262 30 

Màster en Planificació 
territorial i gestió ambiental 

288 288 0 196 23 

Máster en Energies 
renovables i sostenibilitat 
energètica 

288 288 0 -- 24 

Máster en Estudis avançats 
en literatura espanyola i 
hispanoamericana 

212 212 0 80 10 

Máster en Formació de 
Professors d'Espanyol com a 
llengua estrangera 

226 226 0 -- 24 

Font:  Secretaria Acadèmica UNIBA 
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2. PROCÉS D’ELABORACIÓ DE L’AUTOINFORME  

UNIBA és un centre de recent creació, havent iniciat la seva oferta formativa el curs 
2014/2015 amb tres programes, que s’ampliaren a sis programes el curs 2015/2016, 
essent el Màster que en aquest moment s’avalua un dels programes implantats el curs 
2015/2016. 

Com a centre adscrit a la UB l’equip d’UNIBA ha participat en diferents sessions 
informatives de l’Agència de Qualitat de la UB i ha rebut les guies i pautes necessàries per 
anar realitzant el seguiment de l’oferta formativa desenvolupada. 

En aquest moment s’ha constituït una Comissió d’avaluació interna única per al seguiment 
de les diferents titulacions, que en un futur podrà derivar en diferents comissions per 
àmbits de coneixement. 

El Comitè d’Avaluació Interna va ser constituït formalment el dia 23 de febrer de 2017 per 
donar resposta al requeriment oficial d’elaboració i lliurament d’aquest autoinforme, si bé 
les persones que el constitueixen i la feina que es presenta és la que s’ha anat realitzant 
des del moment de la creació d’UNIBA. 

L’opinió dels estudiants es recull a través de diferents enquestes de satisfacció. Si bé 
considerem interessant la seva futura participació al CAI, hem considerat que en aquest 
moment no seria un fidel reflex de la realitat de com aquest comitè ha estat treballant i 
vetllant per la qualitat del centre. 

 

Responsables d’elaborar 
l’autoinforme 

Comitè d’Avaluació Intern (CAI): 
Andreu Bellot Urbano (Director) 
Paula Novillo (Professora) 
Berezi Elorrieta (Professora) 
Lídia Fernández García (Resp. d’Atenció a 
l’Alumne) 
Mònica Cosano (Secretaria Acadèmica) 
Natàlia Cabezas (Responsable Comunicació) 

Responsables de revisar 
l’autoinforme Coordinació Master ELE UB 

Responsables d’aprovar 
l’autoinforme Director del centre. Andreu Bellot 

Data d’aprovació 16/03/2017 
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3. VALORACIÓ DE L’ASSOL IMENT DELS ESTÀNDARDS 
D’ACREDITACIÓ  

 

3.1 Estàndard 1. Qualitat del programa formatiu 

L’ensenyament de màster oficial  “Formació de Professors de Espanyol como a Llengua 
Estrangera” impartit en modalitat no presencial, es troba en la fase d’autoinforme del 
procés d’acreditació. En el moment d’escriure el present document, AQU Catalunya 
requereix disposar de la documentació necessària per emetre un informe previ 
d’acreditació, atès que ja es disposa de les memòries verificades del títol, de l’avaluació 
favorable de la sol·licitud de la modificació de títol oficial  d’AQU i la verificació del Consejo 
de Universidades. 

No obstant, la implantació de la modalitat no presencial d’aquest Màster correspon al curs 
2015/2016, trobant-nos en el moment de presentació d’aquest autoinforme en la fase 
final de la primera promoció d’alumnes d’aquesta modalitat. Aquest fet farà que algunes 
de les evidències pròpies de qualsevol procés d’acreditació no aplicaran al cas d’aquesta 
modalitat del Màster en aquesta ocasió. 

3.1.1 El perfil de competències de la titulació és consistent amb els requisits de 

la disciplina i amb el nivell formatiu corresponent del MECES. 

El perfil de competències de la titulació presenta consistència i coherència amb el Marc 
espanyol de qualificació per a l’educació superior (MECES). En la seva posada en pràctica 
es constata que no hi ha reiteracions i que s’aconsegueix una formació adequada al nivell 
de màster com a continuació curricular de les titulacions d’admissió. 

3.1.2 El pla d’estudis i l’estructura del currículum són coherents amb el perfil 

de competències iamb els objectius de la titulació. 

La memòria verificada del títol, així com les resolucions de verificació positiva emesa pel 
Consell d’Universitat, mostren la coherència entre el pla d’estudis i l’estructura del 
currículum amb el perfil de competències i els objectius de la titulació. En aquest sentit 
l’experiència adquirida per la UB en els anys d’oferta de la modalitat presencial del Master 
han estat la principal font de coneixement i expertesa. 

En tot moment s’han mirat d’adaptar les metodologies i activitats d’aprenentatge 
proposades en l’entorn presencial, a un entorn online amb un alt nivell d’exigència. 

3.1.3 Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat per a la titulació i 

el seu nombre és coherent amb les places ofertes. 

El nombre d’estudiants que accedeixen al màster de Formació del professorat d’espanyol 
com a llengua estrangera és coherent amb el nombre de places que s’ofereix a la titulació. 
Adjuntem la TaulaE1.1M d’evolució de les places ofertades, nou ingrés, matriculats i 
titulats del centre en la pàgina següent. 
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taula E1.1M Evolució de les places ofertades, nou ingrés, matriculats i titulats 

Programa Edició 
Curs 

acadèmic 

Alumnes 
nou 

ingres  
Rematriculats  

Total 
alumnes  

Titulats 
Universitat 

procedencia 
SUC 

Universitat 
procedencia 

de l´Estat 

Universitat 
procedencia 
Estrangeres 

Màster en 
Psicopedagogia 

oct-14 2014/2015 
360 0 360 114 93 143 124 

abr-15 2014/2015 

oct-15 2015/2016 
384 36 420 262 120 97 203 

abr-16 2015/2016 

jul-16 2016/2017 
175 3 178 0 49 36 93 

oct-16 2016/2017 

   
919 39 958 376 262 276 420 

          

Màster en 
Planificació 

territorial i gestió 
ambiental 

oct-14 2014/2015 
234 0 234 64 3 110 121 

abr-15 2014/2015 

oct-15 2015/2016 
395 19 414 196 2 11 401 

abr-16 2015/2016 

jul-16 2016/2017 
171 9 180 0 1 5 174 

oct-16 2016/2017 

   
800 28 828 260 6 126 696 

          

Máster en 
Energies 

renovables i 
sostenibilitat 

energètica 

oct-14 2014/2015 
0 0 0 0 0 0 0 

abr-15 2014/2015 

oct-15 2015/2016 
288 0 288 0 5 9 274 

abr-16 2015/2016 

jul-16 2016/2017 
139 6 145 0 6 13 126 

oct-16 2016/2017 

   
427 6 433 0 11 22 400 
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Máster en Estudis 
avançats en 

literatura 
espanyola i 

hispanoamericana 

oct-14 2014/2015 
0 0 0 0 0 0 0 

abr-15 2014/2015 

oct-15 2015/2016 
212 0 212 80 8 21 183 

abr-16 2015/2016 

jul-16 2016/2017 
59 6 65 0 1 17 47 

oct-16 2016/2017 

   
271 6 277 80 9 38 230 

          
Máster en 

Formació de 
Professors 

d'Espanyol com a 
llengua 

estrangera2 

oct-14 2014/2015 
0 0 0 0 0 0 0 

abr-15 2014/2015 

oct-15 2015/2016 
226 0 226 0 29 86 111 

abr-16 2015/2016 

jul-16 2016/2017 
78 0 78 0 10 38 30 

oct-16 2016/2017 

   
304 0 304 0 39 124 141 

  

                                                           

2 Tingui’s present el traspàs, a efectes de gestió per a la secretaria de centre, dels 49 alumnes de la convocatòria abril-2015 a octubre-2015, ja que no es 
supera el límit anual de l’oferta de places. 
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El cas del màster de Formació del professorat d’espanyol com a llengua estrangera és de 
perfil d’ingrés que anomenem limitat, entenent que s’adreça a un col·lectiu potencial de 
destinataris molt menys generalista que en altres títols. Les titulacions d’entrada són, o bé 
de l’àmbit de les llengües (Filologies, Traducció, Interpretació) o bé de l’àmbit de 
l’Educació (Pedagogia i graus relacionats amb l’educació). 

Es disposa d’un nombre elevat d’inscripcions atesa la bona definició i difusió d’aquest 
màster, especialment en l’àmbit d’actuació d’UNIBA (Estat Espanyol i Amèrica Llatina).  

Els perfils, com pot apreciar-se en la Taula de Perfils FPELE, procedeixen de titulacions 
afins i interessos professionals necessitats de la formació que subministra el màster. Arxiu 
d’evidència:  

www.uniba.pro/qua/PerfilesELE2015.pdf 

  

La selecció dels alumnes ve marcada pels requisits d’accés, disponibles al públic en: 

http://www.unibarcelona.com/es/masters-oficiales/profesor-de-espanol-como-lengua-
extranjera  

El pla d’estudis contempla, per als alumnes que puguin arribar amb un altre perfil,  un 
complement formatiu de 10 ECTS amb dues assignatures de 5 ECTS cadascuna: Introducció 
a la Didàctica de Llengües Estrangeres i Introducció a la Lingüística per a Professors de 
Llengües Estrangeres.  Aquest fet es donaria amb estudiants no procedents d’aquestes 
titulacions, però que vulguin reorientar la seva activitat professional cap a l’ensenyament 
de l’espanyol com a llengua estrangera. La realitat però, mostra que si s’ha donat algun cas 
d’aquestes característiques, l’alumne s’inscriu al Màster després d’una provada 
experiència com a professor d’espanyol con a segona llengua i de la formació bàsica 
necessària per haver actuat com a tal. El Màster suposa per a aquestes persones un repte 
de superació i millora professional, així com de fonamentació d’aquells coneixements i 
habilitats que han anat desenvolupant en la pràctica quotidiana.  

3.1.4 La titulació disposa de mecanismes de coordinació adequats. 

A fi de garantir la coordinació de l’oferta formativa i assegurar la qualitat del màster, es 
van crear els òrgans següents: 

- Coordinador/a general del màster, que serà un professor de la Universitat de 
Barcelona i que garanteix la fidelitat de l’oferta en modalitat online d’UNIBA als 
objectius i l’estructura del Màster dissenyat per la UB. En aquest cas aquesta 
coordinació recau en els professors Joan Tomàs Pujolà i Vicenta González. 

- Coordinador/a intern/a del màster, que es designa d’acord amb l’equip anterior i 
que recau en la Professora Paula Novillo, qui coneix perfectament el Màster per 
haver-ne estat alumna en una edició anterior de la modalitat presencial. 

- Comissió paritària de coordinació del màster, que serà l’òrgan responsable del 
desenvolupament del programa, i del que formen part les persones abans citades, 
el Director del centre, Andreu Bellot i la Program Manager del Màster, Marina 
López, que realitza les tasques de seguiment i atenció a l’alumne per als alumnes 
d’aquest Màster. 

 

http://www.uniba.pro/qua/PerfilesELE2015.pdf
http://www.uniba.pro/qua/PerfilesELE2015.pdf
http://www.unibarcelona.com/es/masters-oficiales/profesor-de-espanol-como-lengua-extranjera
http://www.unibarcelona.com/es/masters-oficiales/profesor-de-espanol-como-lengua-extranjera
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Les funcions de la Comissió paritària de la coordinació del màster es detallen en el 
document de verificació del Consejo de Universidades, que reproduïm tot seguit: 

a) Assumeix el procés de selecció, o acorda la creació de una subcomissió d’accés que 
assumeixi aquestes funcions. 

b) Es dipositària de les candidatures per a l’admissió i la selecció d’estudiants i responsable 
dels sistemes de reclamació. 

c) En el procés d’admissió, analitza les propostes dels coordinadors de cada universitat i 
decideix el conjunt de l’alumnat admès. 

d) Desenvolupa un protocol i un pla per distribuir i publicitar el màster. 

e) Es responsable del funcionament general del programa i d’analitzar els resultats que 
garanteixen la qualitat del màster. 

f) A través de l’anàlisi dels punts dèbils i de les potencialitats del màster, planteja 
propostes de millora, i col·labora en el seguiment de la implantació. 

g) Estableix la periodicitat de les seves reunions i el sistema de presa de decisions per 
arribar als acords corresponents, i crea les subcomissions o comissions específiques que 
consideri oportunes. 

h) Vetlla pel correcte desenvolupament de les obligacions, els deures i els compromisos 
derivats del contingut del conveni, i resol els dubtes que poden plantejar-se en la 
interpretació i l’execució dels acords. 

i) Decideix sobre els aspectes docents que no estiguin regulats per les disposicions legals o 
per les normatives de les universitats. 

j) Promou totes les activitats conjuntes que potencien el caràcter interuniversitari del 
màster. 

3.1.5  L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i 

té un impacte positiu sobre els resultats de la titulació. 

Document de referència: REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE 
UNIVERSITARI INTERNACIONAL DE BARCELONA (UNIBA) 

En tant que centre depenent de la Universitat de Barcelona, UNIBA es regeix per la 
normativa general dels estudis de la UB (http://www.ub.edu/acad/noracad/). No obstant 
això, a efectes d’una major transparència en la informació, es recorda aquesta 
dependència en la normativa específica del centre. Posem com exemple els tres articles 
que segueixen: 

Art. 20.- L’avaluació dels alumnes es realitzarà atenent la normativa d’avaluació i 
revisió d’exàmens aprovada per la UNIBA. 
Art. 21.- Els alumnes del centre adscrit són a tots els efectes alumnes de la UB, i 
gaudeixen dels mateixos drets i avantatges que corresponen al conjunt d’alumnes de la 
Universitat. 
Art. 22.- El síndic o síndica de greuges de la UB vetlla pels drets i deures del col·lectiu 
d’estudiants del Centre. 
 

http://www.ub.edu/acad/noracad/
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Si bé el centre gaudeix en l’actualitat d’aquesta doble cobertura jurídica (UB i UNIBA), és 
un objectius del centre l’elaboració d’una normativa específica adaptada a la modalitat no 
presencial i al perfil dels estudiants d’UNIBA. Una qüestió com el tema dels plagis, per 
exemple, ha de ser regulada amb més detall, atès que un treball plagiat és clar que no té 
validesa. No obstant això, discutir com afectaria aquest fet a la resta de membres (quan el 
treball fos en equip) pot ser una qüestió molt complicada. 

 

 

 

3.2 Estàndard 2. Pertinència de la informació pública 

Adreça del web site: http://www.unibarcelona.com 

Atès el perfil diferencial de l’estudiant de la modalitat no presencial, la web d’UNIBA té un 
disseny molt més centrat en el destinatari que les universitats presencials, on és 
preceptiva la dimensió institucional. Compaginar la vessant destinatari amb les vessants 
pròpies d’un web site de formació superior pensem que ha sigut un dels millors èxits de la 
nostra institució. En el quadre d’evidències s’adjunta una captura de pantalla amb una 
breu indicació dels aspectes clau de l’orientació centrada en el destinatari. L’estratègia del 
web site comença pels aspectes individuals i s’endinsa en les institucionals a mesura que el 
visitant es mou pels seus enllaços. Val a dir que aquesta estratègia s’ha mostrat exitosa en 
altres institucions de formació universitària no presencial. La institució publica informació 
veraç, completa, actualitzada i accessible sobre les característiques de la titulació i el seu 
desenvolupament operatiu 

La web d’UNIBA és un dels puntals de captació d’alumnes en el nostre pla de reclutament 
i, en conseqüència, ofereix una informació el més completa possible, que es desglossa en 
un menú principal amb aquests apartats:  

- OFERTA FORMATIVA  
- CONÓCENOS 
- ALUMNI 
- INTERNACIONAL 
- BARCELONA 
- ACTUALIDAD 

  

http://www.unibarcelona.com/
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3.2.1 La institució publica informació sobre els resultats acadèmics i de 

satisfacció. garanteix un accés fàcil a la informació rellevant de la 

titulació a tots els grups d’interès i que inclou els resultats del seguiment i, 

si escau, de l’acreditació de la titulació 

Adreça web de la informació de la  titulació: 

http://www.unibarcelona.com/es/masters-oficiales/profesor-de-espanol-como-lengua-
extranjera  

 

Com es pot observar en la web adjunta, els possibles estudiants disposen de tota la 
informació referent al Màster: 

- Competències generals del programa 
- Pla d’estudis 
- Descripció de les assignatures obligatòries 
- Descripció de les assignatures optatives 
- Activitats específiques del programa 

 

El web site institucional, per tant, garanteix un accés fàcil a la informació rellevant de la 
titulació a tots els grups d’interès, i prova del seu bon funcionament són les altres ratios de 
primeres preses de contacte que es deriven de les visites de la web. 

Si bé es posa a l’abast la informació necessària, habitual en totes les webs informatives de 
les titulacions universitàries, s’ha de deixar constància que no es considera oportú publicar 
les dades de resultats acadèmics, atès que podria donar lloc a malentesos, basant-se en 
que la normativa de consum de l’Estat Espanyol estableix que la publicitat forma part del 
contracte. D’aquesta manera, es podria interpretar que si les successives edicions d’un 
curs obtenen una ratio d’èxit alta, aleshores la institució està obligada a mantenir aquestes 
ratios. El motiu d’aquesta no publicació és el precedent de la demanda civil contra un 
màster que publicitava una determinada ratio d’ocupació en acabar el curs. 

En la mateixa línia, atès que la formació no presencial presenta habitualment uns 
paràmetres diferents de la presencial, i seguit la tendència de altres centres de formació 
superior, no es publiquen taxes d’abandonament i altres indicadors acadèmics.   

En canvi, tal com recomana la investigació en formació superior no presencial, la institució 
(i, en conseqüència, la seva web) fa èmfasi en la relació amb l’estudiant. Per aquest motiu 
reforcem les notícies relacionades amb la vida acadèmica, tot i ser docència no presencial, 
i ressaltem notícies i esdeveniments. Dediquem, pel mateix motiu, recursos audiovisuals a 
cobrir espais d’assessorament als estudiants i també de les trobades presencials. El centre 
UNIBA, sense deixar de banda la transparència en tots els resultats que cada alumne té 
dret a conèixer, segueix en la part d’informació al gran públic l’estratègia obligada de 
publicació de les institucions de formació superior. 

http://www.unibarcelona.com/es/masters-oficiales/profesor-de-espanol-como-lengua-extranjera
http://www.unibarcelona.com/es/masters-oficiales/profesor-de-espanol-como-lengua-extranjera
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3.2.2 La institució publica el SAIQU en què s’emmarca la titulació i els 

resultats del seguiment i l’acreditació de la titulació 

El Sistema de Qualitat d’UNIBA és accessible des de l’opció CONÓCENOS on els estudiants 
recorren tot sovint en la seva presa de contacte amb la institució. 

Atès que el centre UNIBA porta dos anys de funcionament, no s’ha publicat encara els 
resultats del seguiment i l’acreditació. En canvi, hi ha una informació completa i detallada 
del sistema, que culmina amb l’explicació del paper dels Program Managers. Aquests són 
les persones referents per als estudiants, que realitzen funcions de tutoria, així com la 
coordinació amb els equips docents. 

Els apartats a la web del Sistema de Qualitat són: Procediment de medició i anàlisi del 
procès d’ensenyament-aprenentatge, professorat, Direcció Acadèmica i Program 
Managers.  

Adreça web del SAIQU: 

http://www.unibarcelona.com/es/conocenos/sistema-de-garantia-de-calidad  

 

 

 

  

http://www.unibarcelona.com/es/conocenos/sistema-de-garantia-de-calidad
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3.3 Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat 
(SGIQ) de la titulació 

La institució UNIBA neix de l’acord entre la Universitat de Barcelona i el Grup Planeta, l’any 
2014, comptant ja amb una experiència prèvia de col·laboració institucional en l’àmbit de 
la formació superior amb vocació de millora professional i aprenentatge al llarg de la vida 
(conveni de 2007).  

D’altra banda, el Grup Planeta disposa d’una experiència prèvia notable en formació 
superior no presencial.  

En tercer lloc, el grup està desenvolupant un sistema comú de gestió acadèmica 
d’aplicació a altres centres de formació del Grup, que comporta com a conseqüència la 
possibilitat d’integració i anàlisi de dades dins d’un Sistema de Qualitat comú.  

Per últim, els criteris i les pautes de seguiment de la qualitat per part de la Universitat de 
Barcelona, com a centre adscrit, aporten una potència d’anàlisi i presa de decisions de 
millora difícil d’assolir des de l’experiència particular de molts centres de petites 
dimensions. 

 

TAULA E.3.1 Relació dels instruments de recollida de satisfacció que disposa el centre 

Nom Moment Adreçat a Format Objectiu Indicadors rellevants 

Enquesta 
d'inici 

Un cop 
iniciat el 
curs 

Alumnes En línia 

Percebre la 
qualitat de la 
informació rebuda 
en el moment de 
triar el centre i el 
grau de 
compliment de les 
expectatives 
generades. 

Com ens ha conegut 
Perquè ens ha triat 
Satisfacció inicial 

Enquesta 
per 
assignatura 

En finalitzar 
cada 
assignatura 

Alumnes En línia 

Grau de 
satisfacció 
respecte al procés 
d'ensenyament-
aprenentatge 

Valoració dels 
recursos 
Valoració de les 
dinàmiques i activitats 
Qualitat de la 
interacció amb el 
docent 
Valoració global de 
l'assignatura 

Enquesta 
satisfacció 
docents 

En finalitzar 
el curs 

Professors En línia 

Conèixer la 
percepció del 
docent en 
contrast amb la 
valoració i els 
resultats de 
rendiment dels 
alumnes 

Necessitats i 
propostes de millora 
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Enquesta 
final 

En finalitzar 
el curs, 
abans de la 
defensa del 
TFM 

Alumnes En línia Satisfacció global 

Valoració dels 
recursos, els serveis 
administratius i 
d'acompanyament. 
Índex de recomanació 

Enquesta 
graduats 

Dos anys 
després de 
graduat 

Graduats En línia 

Copsar la 
percepció i/o les 
evidències del 
retorn i millora 
que ha suposat 
per a l'alumne la 
realització del 
Master. 

Situació laboral vers 
la que tenia abans de 
realitzar el Màster. 
Valoració global de 
l'experiència 

 

3.3.1 El SGIQ implementat té processos que garanteixen el procés de disseny i 

faciliten l’aprovació, el seguiment i l’acreditació de les titulacions. 

El flux d’activitat de gestió d’UNIBA es basa, d’entrada, en un bon posicionament 
internacional combinat amb un mecanisme eficient de visibilitat institucional i anàlisi del 
potencial client. No sols podem dir que gaudeix d’un sistema d’entrada de potencials 
estudiants sinó també que l’acció del CRM (Customer Relationship Management) 
optimitza la selecció i orienta les accions futures. Aquesta etapa inicial és la que alimenta 
el flux de dades que entra a Gestió Acadèmica i, des d’allà, comença la vida administrativa 
de cada expedient. 

Dins d’aquest context de comunicació entre diversos sistemes, més la connexió i intercanvi 
de dades amb sistemes menors, ha esdevingut molt positiva la funció orientadora del 
Sistema de Qualitat. En molts cops hem pogut usar com a criteri de decisió els paràmetres 
de qualitat donats per la UB, entenent que aquests es beneficien de la sinèrgia i la visió en 
perspectiva dels diferents agents que els confeccionen. Per tant, per a UNIBA, la 
implantació del Sistema de Qualitat és en si mateixa una via d’optimització i millora dels 
processos administratius i acadèmics. 

3.3.2 El SGIQ implementat garanteix la recollida d’informació i dels resultats 

rellevants per a la gestió eficient de les titulacions, en especial els resultats 

d’aprenentatge i la satisfacció dels grups d’interès 

Una de les fortaleses del sistema no presencial d’UNIBA rau en la quantitat de dades que 
són accessibles de manera immediata en els nostres sistemes d’informació, ja que tota 
l’activitat acadèmica queda documentada en últim extrem en el campus virtual. En el 
present recollim enquestes de satisfacció, però la nostra línia de desenvolupament de 
l’anàlisi de dades s’orienta a una anàlisi molt més completa de la vida acadèmica del 
centre. 

Durant el curs 2015-16 hem començat l’elaboració, juntament amb OBS Business School, 
entorn en el que disposem de major nombre de dades històriques, d’eines d’anàlisi de 
rastreig estadístic que permeten, donada una prova que sol•licita un professor, gestor o 
investigador, executar-la de manera automàtica sobre les diferents edicions d’un curs. 
Això ens dóna una visió diacrònica dels resultats i ens permet disposar de dades per a la 
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reflexió molt més completes. Així mateix, aquestes dades serveixen per a la producció de 
material de recerca sobre els processos d’ensenyament aprenentatge en un sistema no 
presencial. 

3.3.3 El SGIQ implementat es revisa periòdicament i genera un pla de millora 

que s’utilitza per a la seva millora continua. 

El resultats de les  anàlisis de dades del Sistema de Qualitat es posa a disposició dels 
professors i gestors anualment per tractar de millorar els mecanismes de selecció i 
comptabilització dels indicadors, ateses les desviacions que poden aparèixer en  qualsevol 
sistema de formació amb anàlisi de dades. Un sistema de formació no presencial, 
curiosament, pot patir biaixos degut a factors personals de l’estudiant malgrat no trobar-
se físicament en un espai comú amb el professorat. En edicions prèvies de màsters del 
Grup Planeta, en concret del centre OBS, detectàrem que els estudiants premiem 
l’exigència del professor però, a la vegada, hi ha un factor de biaix a la baixa quan aquest 
últim és exigent no sols en el treball diari sinó també en el nivell dels resultats. Aquestes 
consideracions es van tenir presents per al sistemes d’indicadors d’UNIBA, ja que les 
qualificacions dels professors en les enquestes són un factor que entra en el SGIQ. 

En el context específic d’UNIBA ens trobem més en fase de definició i consolidació del 
SGIQ, que de revisió, però aquesta consolidació es resultat de l’aprenentatge viscut en 
entorns de formació propers i neix impregnada d’aquest caràcter d’esdevenir alhora 
referent i guia sobre el que s’assenta la qualitat de l’activitat del centre i es garanteix 
l’acompliment dels estàndards previstos, així com banc per al qüestionament permanent, 
la innovació i la millora del sistema. 
 

3.3.4 Informació sobre l’acompliment dels requisits del document AQU 

1/03/2016 

 

Pel que fa al SGIQ del centre, cal considerar el text de la pàgina 4 que explicita: 

 

“Se prevé tener completado el diseño del Sistema de Garantía Interna de la 
Calidad asociado al título en la modalidad a distancia en el momento de iniciar la 
docencia. Este aspecto serà objeto de evaluación en los procesos de seguimiento y 
acreditación de la titulación. ...” (Evaluación de la solicitud de modificación de 
título oficial, AQU, 1/03/2016, pàgina 4) 

En aquest sentit, fem notar que: 

a) La web del centre ofereix la informació destinada al públic sobre el en modalitat 
oberta, accessible a tothom sense password, en l’enllaç del Sistema de Garantia de 
la Qualitat. 

b) El repositori de documents relatius a l’acreditació i processos de qualitat està 
habilitat en la direcció www.uniba.pro.   

  

http://www.unibarcelona.com/es/conocenos/sistema-de-garantia-de-calidad
http://www.unibarcelona.com/es/conocenos/sistema-de-garantia-de-calidad
http://www.uniba.pro/
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D’altra banda, la institució ja ha desenvolupats protocols per a processos de qualitat, com 
és el cas dels descrits en la taula següent i esmentats abans: 

Procés implementat que inclou les accions de seguiment anual de les titulacions  

www.uniba.pro/qua/PROTOCOL_SEGUIMENT_ANUAL_TITULACIONS.pdf 

Procés que permet analitzar l’eficàcia i el grau de resposta dels instruments utilitzats per 
a la  recollida d’informació sobre el grau de satisfacció dels grups d’interès respecte a les 
titulacions del centre UNIBA 

 www.uniba.pro/qua/PROTOCOL_ANÀLISI_SATISFACCIÓ_GRUPS_INTERÈS.pdf 

Taula de processos de recollida  

www.uniba.pro/qua/Taula de processos de recollida.pdf  

    

A part d’acomplir els requisits de publicació que ens sol·licita l’AQU, el CAI d’UNIBA ha fet 
en relació a aquest punt la reflexió següent: 

Per qüestions relatives a la protecció de dades i per temes d’accés públic a documentació 
sensible del centre, en el moment d’aquest informe estem pendents de fer les consultes 
pertinents a l’AQU sobre els documents del procés de qualitat. Entenem que la publicació 
de resultats sobre la tasca docent s’ha de fer amb les reserves que pertoqui, a fi de que es 
converteixi en un instrument veritable de millora de la tasca docent. Tenim dubtes, atès 
que el nom i cognoms de les persones són dades protegides (tant és així que els sentències 
judicials obligatòriament han de ser publicades amb noms ficticis) que es puguin fer 
públiques les llistes de qualificacions obtingudes pels professors en enquestes de 
satisfacció. D’altra banda, com a indicació a afegir a la reflexió, alguns professors han 
manifestat que els alumnes tendeixen a puntuar millor alguns professors sense cap base 
estrictament acadèmica o, fins i tot, a penalitzar els professors que són més exigents en 
l’avaluació. La institució es planteja analitzar aquest tema i, en tot cas, elaborar unes 
qualificacions ponderades per altres factors que ens permetin una avaluació de la tasca 
docent sense interferències. 

 

  

http://www.uniba.pro/qua/PROTOCOL_SEGUIMENT_ANUAL_TITULACIONS.pdf
http://www.uniba.pro/qua/PROTOCOL_ANÀLISI_SATISFACCIÓ_GRUPS_INTERÈS.pdf
http://www.uniba.pro/qua/Taula%20de%20processos%20de%20recollida.pdf
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3.4 Estàndard 4. Adequació del professorat al programa formatiu  

UNIBA gaudeix d’una política autònoma de contractació de professorat sotmesa a les 
limitacions que marca la llei i el conveni amb la Universitat de Barcelona. Aquesta situació 
permet escollir, d’acord amb la UB, professors amb una elevada qualificació i adaptació al 
programa formatiu. 

La participació dels professors de la Universitat de Barcelona, a efectes de recompte, està 
contemplada en la circular d’aclariment del Vicerector de Política Acadèmica i de Qualitat 
de data 4 de febrer de 2014 (www.uniba.pro/qua/CircularUBProfessorsUNIBA.png ).  

La coordinació acadèmica i la posta en funcionament de les titulacions en modalitat no 
presencial s’ha realitzat amb la participació de coordinadors de la titulació proposats per la 
UB, altament coneixedors de les característiques de cadascuna de les titulacions. 

També han participat en el desenvolupament dels continguts en el format adequat per a la 
formació online, la qual cosa ha suposat una presència més estreta en la primera edició. 

Principalment comptem amb professors que s’han pogut incorporar al projecte d’UNIBA 
sense deixar la seva participació a la UB com a professors associats, la qual cosa suposa un 
benefici doble, tant per assegurar la vinculació entre ambdues modalitats, com per oferirà 
aquest professorat un espai més ampli de desenvolupament i dedicació al seu àmbit 
d’expertesa. 

3.4.1  El professorat del centre reuneix els requisits del nivell de qualificació 

acadèmica exigits per les titulacions del centre i té suficient i valorada 

experiència docent, investigadora i, si escau, professional. 

En la línia de l’apartat anterior, tal com podem apreciar en el document Taules de 
descripció curricular del professorat de grau i màsters, el centre UNIBA combina 
adequadament la disponibilitat del professorat de la Universitat de Barcelona amb la 
contractació de professors amb la preparació requerida per la docència de cada curs. Per 
tant, podem dir que el professorat del centre reuneix els requisits del nivell de qualificació 
acadèmica exigits per les titulacions del centre i té suficient i valorada experiència docent, 
investigadora i, si escau, professional. 

La taula dedicació de professors per títol en l’edició 2015-16 és la següent: 

Titulació Quantitat Percentatge 

Total Doctor 
11 45,83% 

Total Llicenciat 
4 16,66% 

Total Màster 
9 37,50% 

 Total Professors 24 
  

 

http://www.uniba.pro/qua/CircularUBProfessorsUNIBA.png
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3.4.2 El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada 

per desenvolupar les seves funcions i atendre els estudiants. 

Com es pot observaren la taula de dedicació dels professors, el repartiment de crèdits per 
dedicacions és molt uniforme, disposant d’assignatures compartides per equips docents, 
amb la qual cosa es pot garantir que la càrrega docent no és excessiva i, per tant, el 
nombre de professors és suficient. 

L’estratègia d’impartició del cursos en el centre es basa en uns pocs professors a temps 
complet i una quantitat major de professors a temps parcial, de manera que es pugui 
garantir càrregues docents lleugeres. La taula de professorat del centre mostra aquesta 
distribució: 

 

 

Titulació 
Temps 

complet 
Temps 
parcial Total 

Grau en disseny 2 25 27 

Màster en psicopedagogia 2 28 30 

Màster en planificació territorial i gestió ambiental 2 21 23 

Màster en Energies Renovables i Sostenibilitat 
Energètica 

1 23 24 

Màster en Estudis Avançats en Literatura Española i 
Hispanoamericana 

1 9 10 

Màster en Professor d’Español com a Llengua 
Estrangera 

2 22 24 

 

Si agafem el cas particular del màster, veiem com es respecta aquesta regla de distribució 
de càrrega docent: 

 

Màster en Professor d’Espanyol com a Llengua Estrangera 

ASIGNATURA ECTS   

PRIMER SEMESTRE     

Conceptos 
fundamentales en 
didáctica de L2 

5 
Jaume Batlle 

Metodología de ELE: 
destrezas, actividades y 
técnicas 

5 
Paula Novillo 

Lingüística textual 5 Laura Borràs 

Adquisición de segundas 
lenguas 

5 
Elisa Rosado 

Gramática pedagógica 
del español 

5 
Lourdes Díaz y Roser Martínez 

   Análisis del discurso 5 Jaume Batlle 
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   Didáctica de los textos 
literarios en ELE 

2,5 
Jaume Batlle 

   Aspectos 
socioculturales en el 
aula de ELE 

2,5 
Lidia Usó 

   Léxico  2,5 Javier Lahuerta 

SEGUNDO  SEMESTRE     

Procesos de aprendizaje 
e instrucción de lenguas 

5 
Paula Novillo 

Evaluación 5 Oscar Solé 

Lengua española en 
contexto 

5 
Francisco José Herrera 

Las TIC en la didáctica 5 Olivia Espejel 

Investigación en 
didáctica de L2 

5 
 Elisa Rosado  

Prácticas externas 5 
Begoña Montmany, Jaume Muntal, Vicens Colomer, 
Carmen Ferriz, Susana Ortiz, Amanda Canals, marta 
González y Eugenia Alonso 

TERCER SEMESTRE     

Análisis y diseño de 
materiales 

5  Agustin Garmendia 

Español para fines 
específicos 

2,5 Maria Lluïsa Sabater 

Enseñanza de español a 
inmigrantes 

2,5  Lola García 

Pronunciación 2,5 Antonio Orta 

Sociolingüística 2,5 Carles de Rosselló 

Didáctica de ELE a niños 
y adolescentes 

2,5 José Ramón Rodríguez 

 

3.4.3 La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de 

l’activitat docent i investigadora del professorat. 

La institució, tal com hem explicat, pot escollir bons professors pel que fa a la competència 
docent i als coneixements. En tot cas, correspon a un centre de formació superior a 
distància preocupar-se sempre per un bon nivell de destresa en les eines de comunicació 
del sistema de teleformació i, en general, de les habilitats d’usuari tecnològic del 
professorat. 

Pel que fa a aquests temes, UNIBA executa un pla d’acollida digital per a tot professor nou 
que porten a terme els Program Managers. Aquest pla s’executa en el moment de la 
incorporació, per la qual el professor nou passa per una etapa d’acompanyament. 
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Atès que aquest màster té sols una edició tancada, i atès que el funcionament del campus 
virtual no ha presentat errors greus deguts als usuaris professors, tenim previst activar un 
pla de millora de destreses però que esperarà al tancament de la segona edició. 

Detall de documents que es faciliten al professorat: 

- Manual Campus UNIBA 
- Manual BlackBoard Collaborate 
- Manual com qualificar el TFM 
- Manual SafeAssignment (lliurament activitats) 
- Manual revisió test 
- Manual revisió qualificacions 
- Manual inscripció a grups 
- Instruccions gravació en BlackBoard 
- Guia desenvolupament d’activitats 

3.4.3.1 Selecció i formació de professors aspirants 

La UNIBA té obert un canal permanent de selecció de professorat a partir del qual rep 
candidatures de professors o professores d’arreu del món per participar en el claustre. 
Totes les candidatures han d’anar acompanyades dels documents acreditatius de la 
formació i l’experiència del candidat o candidata. 

Dos cops l’any, la UNIBA realitza un curs de formació online per als candidats i candidates. 
El requisit per realitzar aquest curs és haver superat una primera fase de selecció basada 
específicament en la informació aportada en el CV. Quan es fa la selecció de candidats i 
candidates d’un curs determinat es té en compte la previsió de la necessitat d’un 
determinat perfil de professorat per als cursos següents. 

El curs de formació de professorat de la UNIBA es desenvolupa al llarg d’un mes i dóna 
com a resultat una avaluació del candidat o candidata. El resultat ha de ser, a més d’una 
visió clara del model de la UNIBA, la formació específica en les competències relacionades 
amb la docència o, específicament, amb la docència online que es pugui requerir.  

Un cop finalitzat el curs, els professors o professores passen a formar part de l’equip 
docent col·laborador de la UNIBA, al qual podran recórrer la Direcció Acadèmica, directors 
o directores de programa i altres instàncies de la UNIBA per realitzar els encàrrecs de 
col·laboració que considerin oportuns. 

3.4.3.2 Suport a la impartició de la docència 

Per fer la planificació de la docència i per impartir-la el professorat compta amb les guies 
oportunes i el suport del o la Program Manager o la persona responsable del programa 
amb qui haurà de participar com a docent. El o la Program Manager comunica els terminis 
per tancar la planificació de la docència i per impartir-la. 
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3.4.4 Informació sobre l’acompliment dels requisits del document AQU 

1/03/2016 

Pel que fa al professorat del centre, cal considerar la indicació dels aspectes legals que el 
document AQU recorda en les pàgines 3-4: 

“Se hace notar que, de acuerdo al artículo 83 de la LOU, la finalidad de los contratos de 
colaboración en la formación no es la de proveer a otra entidad de personal docente de 
manera estable, sino la de atender las necesidades puntuales y minoritarias que el 
profesorado propio del centro no puede atender o necesita complementar. En todo caso, 
el cumplimiento de este requisito legal será objeto de revisión en el próximo proceso de 
seguimiento del título.” (Evaluación de la solicitud de modificación de título oficial, AQU, 
1/03/2016; pàgines 3-4) 

En aquest sentit, fem notar que: 

a) Tal com s’ha indicat, UNIBA compleix el requisit circular d’aclariment del 
Vicerector de Política Acadèmica i de Qualitat de data 4 de febrer de 2014. 

b) Un cop arrancat el màster, estem en vies de contractació de professorat a efectes 
de complir els requisits legals que contemplen els articles 72.3 i 83 de la LOU 
6/2001. 

c) De totes formes, en l’inici del màster ja estem acomplint els requisits legals 
esmentats anteriorment atès que, tal com senyala el document AQU de 
1/03/2016, els professors associats o no permanents de la Universitat de 
Barcelona poden entrar a formar part de la plantilla d’UNIBA mitjançant contracte 
laboral o mercantil. 

  

http://www.uniba.pro/qua/CircularUBProfessorsUNIBA.png
http://www.uniba.pro/qua/CircularUBProfessorsUNIBA.png
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3.5 Estàndard 5. Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge  

3.5.1 Els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament el procés 

d’aprenentatge i els serveis d’orientació professional faciliten la 

incorporació al mercat laboral. 

La particularitat de la matrícula en UNIBA fa que el grup d’estudiants, com a tal, estigui 
dispers per una àmplia zona geogràfica (diferents països) i no sigui factible una unitat 
d’integració professional local. D’altra banda, la majoria de matriculats als màsters UNIBA 
són persones adultes amb una professió que volen especialitzar-se gràcies a una formació 
que el centre ofereix. Així les coses, hi ha una orientació acadèmica inicial en el procés de 
matrícula, però no més enllà. 

L’actiu de la institució, en canvi, és l’àmplia llista de centres acollidors de pràctiques dels 
alumnes. La estratègia en aquest aspecte pels anys vinents consisteix en establir línies de 
cooperació amb aquests centres (d’arreu de tot el món) per tal de crear 
microorganitzacions locals d’orientació acadèmica i professional. 

En la situació embrionària del centre en aquests primers anys de funcionament, pel que fa 
a aquests aspectes, la demanda de recursos humans a l’organització no és elevada, així 
doncs els serveis de la institució poden donar resposta sense problemes a les demandes 
puntuals que puguin tenir. 

3.5.1.1 Orientació acadèmica 

L’orientació acadèmica dels estudiants es realitza mitjançant dos grans eixos: 

a) Les activitats i jornades presencials 
b) L’acció tutorial 

 

Les activitats i jornades presencials es troben descrites en el document TAULA ACTIVITATS 
2015-16 (www.uniba.pro/qua/Taula Activitats 2015-16.pdf).  

L’acció tutorial es descriu tot seguit. 

A part de la Guia del Treball fi de Màster en  Máster en Formació de Professors d'Espanyol 
com a Llengua Estrangera es treballen amb els professors tot un seguit de documents 
(guies) per a l’orientació i suport a l’aprenentatge dels estudiants. Vegi’s Documentació de 
suport per a la formació del professorat en l’ús del sistema de formació online en 
l’apartat d’evidències d’aquest informe. 

3.5.1.2 Descripció de l’acció tutorial 

El Pla d’Acció tutorial d’UNIBA per las màsters pot consultar-se en els documents de 
verificació del MEC (Impreso solicitud para verificación de títulos oficiales) de cada curs. De 
manera general, podem dir que s’actua a partir dels següents elements: 

a) Anàlisis del context i de les necessitats del màster. 
b) Els objectius són: 

i) Acompanyar a l’estudiant en el procés d’adaptació i integració en els 
estudis del màster i orientar en la definició d’un projecte de formació. 

ii) Facilitar l’aprofitament acadèmic. 

http://www.uniba.pro/qua/Taula%20Activitats%202015-16.pdf
http://www.uniba.pro/qua/Gu%C3%ADa%20TFM_Oct15.pdf
http://www.uniba.pro/qua/Gu%C3%ADa%20TFM_Oct15.pdf
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iii) L’orientació professional i la planificació de la transició al finalitzar la 
formació.  

c) L’organització a través de la figura del/la coordinador del PAT o de la Comissió de 
Tutoria del Màster (formada pel conjunt de tutors/es). 

d) Les activitats o accions que es desenvoluparan, indicant un calendari orientatiu i 
les persones responsables.  

e) Seguiment i avaluació del PAT previst en el programa anual. 
 

Les accions que inclou el Pla d’Acció Tutorial d’UNIBA es desglossen en quatre tipus 
diferents: 

Accions en la fase inicial del estudis del màster 

a) Activitats d’acollida al màster i a la institució. 
b) Assessorament en la configuració del Pla de formació del màster (PF) 

 

Accions durant el desenvolupament dels estudis de Màster: 

a) Atenció personalitzada a l’estudiant per orientar i ajudar a incrementar el 
rendiment acadèmic, especialment respecte al seu itinerari curricular o de 
l’ampliació del seu horitzó formatiu, en un marc de confidencialitat i de respecte a 
la seva autonomia. 

b) Informació d’interès per a l’estudiant: jornades presencials, beques, altres ofertes 
del màster.  

 

Accions en la fase final dels estudis: 

a) Accions de formació i orientació per a la inserció professional per a la continuïtat 
en altres estudis.  

b) Atenció personalitzada a l’estudiant per orientar-ho, especialment respecte a la 
seva inserció professional i a la continuïtat dels estudis.  

 
 

Pel que fa als estudiantes que,des d’una lògica competencial, necessiten una anivellació 
acadèmica per a cursar els seus estudis sense dificultats, es creen els comitès acadèmics a 
tal efecte, que decideixen sobre els itineraris d’anivellació que siguin necessaris, i assignen 
tutors per al seguiment i orientació de la tasca. 

Des d’un punt de vista de funcionament, al moment de la matrícula els estudiants tenen 
accés al Campus Virtual, que promou la familiarització amb les eines i procediments que 
haurà de cursar en el seu procés de formació. Des del moment de la matrícula els alumnes 
tenen a la seva disposició els següents recursos: 

- Material imprimible: diverses guies en les que s’explica la manera d’accedir al 
campus, a les videoconferències, etc. i diverses tècniques per a un domini bàsic de 
la plataforma digital de la Universitat. 

- Vídeotutorials: vídeos en els que experts/es expliquen temes d’interès relacionats 
amb l’ús de la plataforma de la universitat. 

- Videoconferències interactives que permeten plantejar i donar resposta a 
qüestions en directe.  

- A part dels docents que imparteixen la formació, els i les estudiants tindran en tot 
moment el suport d’un tècnic especialitzat (Un ajudant o helpdesk). 
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El Program Manager és l’encarregat d’establir el primer contacte amb l’alumnat i 
d’informar en tot lo referent a l’inici del curs. Si es necessita una atenció més 
personalitzada es pot sol·licitar sempre que es cregui necessari. En tot cas, una vegada 
matriculats al curs, l’alumna rebrà el seu nom d’usuari personal i una clau per poder 
accedir al Campus Virtual, que es on es trobarà tota la informació per iniciar i seguir el 
curs. 

A l’inici del curs, el Coordinador de titulació, a través de videoconferència interactiva, 
realitzarà una sessió d’acollida de l’alumnat, en la qual donarà la benvinguda als estudiants 
i plantejarà els eixos principals sobre els quals tindrà lloc la docència. A més, hi haurà una 
breu presentació del personal docent que participarà en les assignatures, explicarà la 
metodologia de la universitat, les competències que es treballaran, el sistema de tutories, 
els procediment d’avaluació o la informació relativa a les pràctiques i el treball final. El 
coordinador de titulació estarà al servei d’orientar amb precisió als alumnes si aquests ho 
sol·liciten, i de ajudar-los en la mesura del possible en possibilitats de creixement que els 
alumnes puguin presentar. 

A l’inici de cada assignatura, a través d’una videoconferència, s’explica a l’alumnat els 
objectius, continguts, metodologia i bibliografia de l’assignatura. A més, el tutor exposarà 
les modalitats de les diferents tutories que es realitzaran al llarg de l’assignatura, els 
seminaris que s’impartiran, els foros, les activitats guiades, les dates d’avaluació i donarà 
resposta a tots els dubtes que els alumnes puguin plantejar. Finalment, s’explicarà on 
poden trobar els materials de l’assignatura, entre els quals podem trobar la guia didàctica, 
el manual i els document multimèdia entre d’altres.  

Al llarg de cada una de les assignatures, els professors acompanyen i orienten el procés 
d’ensenyament-aprenentatge de l’alumne a partir de diverses tutories que es detallen en 
el calendari de l’assignatura. Aquestes tutories poden ser tant col·lectives (En les que es 
treballen temes d’interès per a tot el grup d’estudiants) com individuals (A petició de 
l’alumne per la resolució de temes concrets). A més, els estudiants disposaran d’una sèrie 
de tutories especifiques, tant individuals com col·lectives, durant el desenvolupament del 
seu Treball de fi de màster. 
 
S’estableix la tutoria com a suport per a l’adaptació a la Universitat i permet rebre 
orientació en dos àmbits: 

a) En l’àmbit personal (Assessorar a l’alumne en el seu procés d’aprenentatge, 
adequació de les metodologies d’estudi, recursos disponibles, etc.) 

b) En l’àmbit acadèmic (El Program Manager té la funció de seguiment de la 
progressió acadèmica i d’assessorament sobre la trajectòria curricular en funció de 
les possibilitats de cada alumne). 

 
Les accions de tutoria i orientació acadèmica, independentment del procés de revisió de 
les qualificacions i en el marc de les accions de tutoria i orientació acadèmica, es plasmen 
en el dret que té l’alumne de rebre del docent de l’assignatura les valoracions sobre el 
treball que ha fet en qualsevol activitat objecte d’avaluació, incloent una explicació sobre 
la qualificació rebuda, amb una finalitat d’orientació acadèmica. Aquesta acció tutorial 
s’ha de desenvolupar durant el període lectiu en que l’estudiant cursa l’assignatura o , 
com a màxim, durant el primer mes després de que s’hagi iniciat el període següent a 
través del mitjà que el docent consideri oportú.  
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3.5.2 Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i 

a les característiques de la titulació 

No es detecten necessitats a afegir en el sistema informàtic d’UNIBA durant el seu segon 
any de funcionament. Sí, tal com s’ha indicat, la institució està immersa en un procés de 
connexió amb els altres centres del Grup Planeta per tal de realitzar processos de la 
mateixa manera i poder compartir informació i optimitzar recursos. 

L’arquitectura de l’edifici és adequada per acollir els diferents departaments del centre, 
incloent les visites ocasionals dels professors a temps parcial o els col·laboradors. 

S’ha recorregut als espais de la Universitat de Barcelona per acollir les jornades 
presencials. 

3.5.2.1 Determinació de l’emplaçament del centre, dels edificis i de les 
instal·lacions existents 

Document: Memòria d’adscripció a la Universitat de Barcelona (Document de març de 
2014, pàgina 74, www.uniba.pro/qua/MemUNIBA040314.pdf ). 

 

3.5.2.1.1 Infraestructura física  

Les instal·lacions de la seu de la UNIBA estaven situades inicialment a l’edifici del Grupo 
Planeta a l’avinguda Diagonal, 662-664, de Barcelona, però es van traslladar a l’edifica 
actual de Gran Via, 16, degut al creixement del grup empresarial. 

 
3.5.2.1.2 Infraestructura tecnològica. Sistemes inclosos en el procés de 

comunicació digital 

Integrador 

Entorn d'integració de totes les sol·licituds d'informació rebudes a través de diferents 
mitjans. Agilitza les funcions de validació i normalització i permet optimitzar la resposta als 
alumnes interessats. 

Es pot accedir a tota l’aplicació tant pels serveis web com per l’aplicació online, tot això 
amb protocol de seguretat SSL i credencials d'accés personalitzades. 

Està realitzat en un entorn web basat en tecnologies Microsoft: IIS 7.5, ASP.NET 3.5, BBDD 
SQL Server 2008. 

CRM – Gestor de la informació de candidats 

Eina online que permet la gestió de tot el cicle de vida de les sol·licituds d’informació. 
Ajuda a gestionar els processos d’admissió dels alumnes, així com el tractament de tota la 
informació vinculada a aquest procés. També permet realitzar tant la distribució als equips 
de treball (i arribat a cada assessor o assessora de programa) com el seguiment de 
l’activitat i el tancament. S’entén per gestió la modificació de dades dels candidats, el 
registre de les comunicacions, el procés d’admissió i, finalment, el tancament de la fitxa 
dels candidats. 

Està realitzat en un entorn web basat en tecnologies Microsoft: IIS 7.5, ASP.NET 3.5, BBDD 
SQL Server 2008. 

 

http://www.uniba.pro/qua/MemUNIBA040314.pdf
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Gestor acadèmic 

Entorn de gestió de l’alumnat i tota l’activitat acadèmica associada: manteniment de 
cursos, assignatures, aules virtuals, altes i baixes de matrícules, gestió d’esdeveniments, 
inscripcions d’exàmens, sessions presencials i online, comunicacions amb l’alumnat, etc. 

Té una capacitat il·limitada en la gestió d’alumnes, aules, cursos i professors o professores. 
Està integrat tant amb el Campus com amb el sistema de pagament i el sistema de 
facturació. 

Està realitzat en un entorn web basat en tecnologies Microsoft: IIS 7.5, ASP.NET 3.5, BBDD 
SQL Server 2008. 

GA - Especificacions dels serveis ASP 

A) Seguretat 

L’únic punt d’entrada a la coubicació està vigilat les 24 hores del dia amb accés controlat 
per una base de dades d’accés i videovigilància. 

Supervisió de l’àrea de coubicació i permís per passar un punt central només a les 
persones autoritzades. 

Càmeres de videovigilància situades pel territori per facilitar la captura d’activitat i 
assegurar l’entrada no autoritzada a àrees protegides. 

B) Energia 

Generadors de tecnologia punta que netegen i condicionen l’energia elèctrica comercial 
per eliminar irregularitats en el senyal. L’electricitat funciona a través de generadors abans 
de passar a la instal·lació. 

En el cas de pèrdua d’energia elèctrica de la xarxa, l’energia de reserva serà utilitzada en el 
següent ordre: conductes subterranis d’utilitat comercial, dues hores d’energia de reserva 
(la mitja de la indústria és només de 15 minuts), generador de dièsel amb capacitat de 
càrrega màxima i 18 hores de subministrament de combustible. 

C) Xarxa 

Connexions redundants d’Internet a través dels proveïdors del servei d’Internet dual Tier. 

D) Inici 

El proveïdor de la plataforma acadèmica és el responsable de la instal·lació i la 
configuració del hardware, software i tots els components necessaris del servidor dedicat. 
Això inclou, però sense limitar-s’hi, el hardware i el software del servidor, les 
telecomunicacions hardware i software, la seguretat software i altres software que siguin 
raonablement necessaris per operar i mantenir el software allotjat,. 

E) Disponibilitat/Crèdit de servei 

El software allotjat és accessible 24/7, amb un temps d’activitat específica del 100%. Això 
significa que els serveis de l’ASP estaran disponibles el 100% del temps de durada de 
qualsevol mes del calendari.  

F) Backup i Disaster Recovery 

El sistema proporciona còpies de seguretat completes que són emmagatzemades online i 
en instal·lacions separades.  
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G) Interrupcions del sistema 

Si es produeix una interrupció, el sistema ho notifica al responsable tècnic del centre a 
través del correu electrònic. Aquesta notificació inclou la causa de la interrupció i el temps 
estimat de restauració dels serveis ASP. 

Especificacions del centre de dades 

El servidor de l’entorn d’aprenentatge virtual en una instal·lació que ofereix control de 
l’entorn, seguretat i energia backup, més específicament descrit a continuació: 

-Entorn: 

El centre de dades està dissenyat per mantenir una temperatura constant de 68 ¼ , més o 
menys 2 ¼, amb humitat del 45%. 

-Configuració del servidor: 

Els servidors estan configurats per mantenir un failback, connectivitat supèrflua, seguretat 
completa, control 24x7 i temps d’activitat del 99,7%. 

Responsabilitats  

L’equip de sistemes del Grupo Planeta, atenent les indicacions i demandes de la Direcció 
Acadèmica, és responsable de la gestió i de l’ús de les característiques i la funció del 
software allotjat. Assumeix tota la responsabilitat d’aquesta gestió, incloent-hi, sense 
limitació: 

Creació/eliminació d’usuaris incloent-hi els estudiants, professorat, administradors del 
sistema, etc. 

Creació/eliminació de tota la informació de l’usuari. 

Construcció i gestió de totes les pàgines del curs. 

Personalització de la pàgina web. 

Sistema del seguiment dels informes d’ús. 

Aplicació dels criteris sobre l’ús de les eines facilitades, quanta funcionalitat es permet als 
docents, etc. 

Disseny gràfic de l’entorn. 

Estratègia mòbil 

La tecnologia mòbil té el potencial de fomentar la participació activa en l'ensenyament i 
l'aprenentatge, enriquir la vida del campus, i augmentar l'abast i la connexió de les 
comunitats en un món cada vegada més connectat. La UNIBA aposta per una estratègia 
mòbil, perquè si és eficaç pot:  

Enfortir la reputació amb els exalumnes, els donants i les comunitats.  

Millorar la participació dels estudiants, l'èxit i la qualitat de l'educació. 

Augmentar l'accés, la matrícula de retenció i graduació.  

Connectar estudiants, professorat i personal als serveis essencials en qualsevol moment i 
en qualsevol lloc. 
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NACS – Facturació 

Sistema de gestió de la cartera de clients. Realitza les funcions de gestió de comandes, 
facturació, gestió de cobraments i impagats, reclamació de deute i control de saldo. La 
mateixa eina és utilitzada per altres unitats de negoci del grup. Està desenvolupada en 
entorn AS400 i està connectada bidireccionalment amb el gestor acadèmic. 

 

 

3.5.2.2 Biblioteca digital 

Al marge dels recursos per a l’aprenentatge facilitats a cadascuna de les aules, per fer 
front als aprenentatges de les diferents assignatures, mòduls i àrees, els alumnes de la 
UNIBA hauran de recórrer a altres fonts documentals per a la tasca d’estudi i investigació. 
Aquest és el principal objectiu de la biblioteca digital que posem a l’abast dels estudiants 
amb els següents recursos i serveis: 

Accés íntegre a recursos digitals 

Bases de dades. Accés complet al contingut dels recursos digitals referenciats en les 
principals bases de dades de publicacions. 

Revistes especialitzades en les àrees d’impartició. 

Col·leccions digitals, que faciliten l’accés complet als recursos digitals oferts per les 
principals editorials. 

Catàlegs de les principals biblioteques d’abast internacional. 

Formació 

Estratègies de cerca d’informació. 

Recerca i documentació. 

Ús i aprofitament de bases de dades i recursos específics. 

Recursos digitals i propietat intel·lectual 

 

3.5.2.2.1 Ús del campus virtual/ús de serveis i recursos 

Sent la formació impartida en el centre UNIBA completament no presencial, es disposa de 
les dades d’ús que el sistema recull. Tenim accés a totes les variables sobre usos del 
recursos del campus virtuals que fan els alumnes en l’Arxiu Mestre de Connexió. 

El processament de les dades es fa de manera anonimitzada seguint la Llei de Protecció de 
Dades de la legislació actual. 
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3.6 Estàndard 6. Qualitat dels resultats dels programes formatius  

3.6.1 Els resultats de l’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius 

formatius pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació 

Segons consta en la Sol·licitud d'implantació amb informació inicial 
(www.uniba.pro/qua/Professors/FPELE_dossier PIMPEU i adjunts.pdf ), a més d’atendre 
alumnat de l’Estat Espanyol, pel que fa a l’exterior llegim:  

“El centre UNIBA concep com a àmbit natural per a desenvolupar les seves 

activitats de formació a distància la regió d'Amèrica Llatina, que durant la 

última dècada ha experimentat un creixement sòlid que ha implicat una 

reducció substancial de la pobresa i una disminució de la desigualtat, i s'ha 

posicionat entre les economies emergents. UNIBA persegueix un doble 

objectiu: per una part, donar la possibilitat d'accedir a la universitat a 

persones que sense la modalitat online no podrien fer-ho i, per altra, 

connectar els dos costats de l'oceà Atlàntic de parla hispana.” 

Aquesta definició marca òbviament l’orientació formativa del centre UNIBA i, en 
conseqüència, el plantejament dels seus objectius de formació per als cursos que 
imparteix. Es tracta, per tant, d’atendre una demanda de formació que sorgeix d’una 
classe mitjana emergent i que es troba còmode en centres universitaris espanyols. 

Els objectius formatius dels màsters, en aquest context, s’orienten de manera general a 
especialitzacions que permeten millorar posicions laborals o accedir per primer cop a elles. 
El disseny dels cursos és confecciona de tal manera que no es perdin de vista els objectius 
formatius, atès que són el principal motiu d’entrada dels alumnes en els cursos en el 
nostre cas. 

3.6.2 Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació 

són adequats i pertinents per garantir l’assoliment dels resultat de 

l’aprenentatge previstos. 

A UNIBA treballem amb metodologies actives, pel desenvolupament de les competències 
efectives, necessàries per a l’exercici professional. Promovem la comunicació flexible i 
immediata, incentivem la discussió efectiva, fomentem el treball en equip o facilitem la 
interacció entre tots els participants, siguin alumnes, docents o professionals convidats. 

3.6.2.1 L’experiència de l’aprenentatge compartit 

Una de les claus de la formació a UNIBA és el valor d’aprenentatge compartit, on els 
participants són l’eix central. En el nostre campus virtual accedeixen a tot el material 
pedagògic i tecnològic, parlant amb professors i interactuant amb persones de diferents 
sectors, debatent casos pràctics junt a professionals amb experiències i punts de vista 
diferents. Així, davant d’un mateix cas, la diversitat d’enfocaments, capacitats i 
experiències aporten una perspectiva més àmplia. 

 

http://www.uniba.pro/qua/Professors/FPELE_dossier%20PIMPEU%20i%20adjunts.pdf
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3.6.2.2 Participació pràctica i activa 

La nostra metodologia es fonamenta en la combinació d’aprenentatge pràctic i teòric, 
exigint la participació activa dels alumnes amb les seves opinions o punts de vista. Els 
participants, a part de treballar la documentació que es facilita, han d’analitzar i resoldre 
casos pràctics que estan basats en situacions reals i simulades.  

D’aquesta manera, utilitzant els documents de referència, casos d’estudis i simulacions 
que oferim a diari, es genera una experiència rica d’aprenentatge connectada a la realitat. 
A UNIBA l’alumne no es només un espectador, és l’actor principal. 

3.6.2.3  L’experiència d’estudiar a UNIBA 

La connexió dels nostres alumnes amb  UNIBA es basa en una àmplia xarxa de persones 
formada per professionals, experts, professors, empresaris i emprenedors que es 
defineixen com inquiets, participatius, oberts a preguntar i respondre. Persones 
acostumades a plantejar i suggerir, molt involucrats en l’entorn en el que desenvolupen la 
seva tasca. 

Així, la connexió que s’aconsegueix estudiant amb nosaltres manté als alumnes desperts i 
connectats a tot el que està passant al seu voltant. Estudiar a UNIBA suposa estar al dia de 
tot lo relacionat amb l’àrea d’interès dels estudiants, principalment en els continguts 
pràctics que l’equip docent anirà facilitant dia a dia. Aquest és el valor que aporta UNIBA. 

Els nostres alumnes aprofundeixen en les darreres tendències relacionades amb la seva 
àrea de treball, participant en converses dirigides per professionals en actiu que 
seleccionen les fonts, reflexionen amb ells i finalment els porten a la pràctica.  

Els alumnes tenen, a més a més, l’oportunitat de participar en diverses activitats, 
seminaris o conferències, que complementen l’aprenentatge a les aules i contribueixen a 
viure amb major intensitat l’experiència UNIBA. 

L’exposició de les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació es 
pot consultar en els documents: 

- Memòria d’adscripció a la Universitat de Barcelona 
(www.uniba.pro/qua/MemUNIBA040314.pdf ) 

- Guies dels màsters (http://www.unibarcelona.com/es/oferta-formativa ) 
- MEC-Impreso solicitud para modificación de títulos oficiales 

(www.uniba.pro/qua/Professor/Memòria FPELE_modificació aprovada.pdf ) 
  

http://www.uniba.pro/qua/MemUNIBA040314.pdf
http://www.unibarcelona.com/es/oferta-formativa
http://www.uniba.pro/qua/Professor/Memòria%20FPELE_modificació%20aprovada.pdf
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3.6.2.4 Assignatures seleccionades 

En acompliment de les directrius subministrades pel document Directrius per a 
l’elaboració dels informes d’acreditació de les titulacions de la UB. Versió 04, procedim a 
seleccionar les següents assignatures del Màster de Formació de Professors d’Espanyol 
com a llengua estrangera: 

Màster PELE Selecció 

Dos assignatures obligatòries Adquisición de lenguas segundas y 
extranjeras 
Las TIC en didáctica de ELE 

Si hi ha especialitats, una assignatura 
obligatòria per a cada especialitat 

NO 

Les pràctiques externes si són obligatòries SI 

El Treball de fi de màster (TFM) SI 

 

Arxiu de dades anonimitzat: NOTASFPELE_anonim.xlsx 

Enllaç a l’arxiu: www.uniba.pro/qua/NOTASFPELE_anonim.xlsx  

Agafem un grup de 49 alumnes, corresponent a l’edició abril 2015. 

 

3.6.2.4.1 Processament de les dades 

Pel que fa a  Adquisición de lenguas segundas y extranjeras observem una desviació en la 
part esquerre del model normal: 

 

http://www.uniba.pro/qua/NOTASFPELE_anonim.xlsx
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Aquesta corba pot interpretar-se com que el nivell esperat dels alumnes és 8,08 però, en 
canvi, la dispersió per l’esquerre és més gran que per la dreta. Això significa que les notes 
superiors a la mitjana poden atribuir-se a la feina dels alumnes i a causes pròpies del 
sistema de formació (funcionament adequat de la docència). D’altra banda, la dispersió 
per l’esquerra suggereix que la baixada de nota d’un alumne pot ser atribuïda a causes 
externes al sistema, ja que s’allunya de la corba normal (funcionament esperat en 
condicions no estranyes). 

Pel que fa a  Las TIC en didáctica de ELE observem també una desviació en la part esquerre 
del model normal: 

 

No obstant coincidir amb l’anterior en el biaix respecte de la normal, podem apreciar que 
mitjana del grup és lleugerament més alta (8,27) i també que les concentracions vora la 
mitjana estan més equilibrades que en la gràfica anterior. Podem interpretar que, davant 
dels imponderables aliens al sistema, més alumnes han descuidat Adquisición de lenguas 
segundas y extranjeras que no pas Las TIC en didáctica de ELE. 

Pel que fa a l’abandonament, el resultats són: 

Assignatura Alumnes Abandonen Percentatge 

Adquisición de lenguas... 49 7 14,29% 

Las TIC en didáctica de ELE 49 7 14,29% 

Abandonament Comú 49 7 14,29% 

 

Com veiem, 7 alumnes deixen les dues assignatures, i no hi ha pas alumnes que en deixin 
una però segueixin en l’altra.  
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3.6.2.5 Pràctiques docents 

En el moment de redactar el present document, les pràctiques dels alumnes encara no han 
sigut avaluades. Per la taula d’indicadors de rendiment s’inclouen sols els crèdits avaluats 
en el moment de redactar l’autoinforme.  

Els alumnes disposen del document de referència Guia UNIBA de les pràctiques 
(www.uniba.pro/qua/Guia-practicum_Oct15.pdf ) per a la realització d’aquesta part de la 
formació. 

Competències 

Les competències assenyalades per a la matèria de la que forma part l’assignatura de Pràctiques docents són 
les següents: 

Competències bàsiques i generals 

CG1 – Treballar en equip d’acord amb els valors socials de cooperació i atenció a la 
diversitat.  

CG3 – Observar i avaluar la pròpia actuació docent i/o investigadora, reflexionant sobre el 
propi procés formatiu.  

CB7 – Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de 
resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins dels contextos més amplis (o 
multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi. 

 

Transversals 

No existeixen dades 

 

Específiques 

CE4 – Planificar i avaluar el procés d’ensenyament-aprenentatge de llengües, essent 
coherents amb el context de l’ensenyament, el currículo i l’enfoc metodològic, segons 
l’establert pel Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCER) 

CE5 – Dissenyar i implementar una diversitat d’activitats i oportunitats d’aprenentatge 
dins de l’aula que afavoreixi el desenvolupament de la competència comunicativa dels 
aprenents d’espanyol per a tots els nivells del MCER 

CE7 – Integrar els recursos que proporcionen les Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació (TIC) a l’ensenyament d’ELE 

CE12 – Respondre les exigències del context de l’ensenyament i assumir les diferents 
responsabilitats com a professor i com a membre d’un equip docent. 

 

En relació amb les competències generals, la CG1 es treballa, tant al període de pràctiques 
(treball directe amb els alumnes, tutor de pràctiques del centre i companys docents del 
centre) com als seminaris de pràctiques, on es du a terme un treball de reflexió, 

http://www.uniba.pro/qua/Guia-practicum_Oct15.pdf
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cooperació i construcció conjunta del coneixement, entre els companys dels grups i el 
tutor intern.  

 

En el cas de la CG3, es treballa de manera continuada al llarg de l’assignatura i de manera 
específica als seminaris de pràctiques, i es concreta a l’informe-reflexió que s’ha de lliurar 
després del període de pràctiques. 

 

En relació a la competència bàsica, la CB7, es treballa al llarg de tota l’assignatura, 
precisament per la naturalesa d’aplicació dels coneixements teòrico-pràctics adquirits a les 
diferents assignatures del màster que s’hagin cursat fins aleshores, així com d’aquells 
resultants de les pròpies experiències. 

 

En relació a les competències específiques, la concreció de les competències 4, 5, 7 y 12, 
dins del període de pràctiques, l’alumne ha d’impartir la unitat didàctica que haurà 
dissenyat prèviament, i planificada segons el context de ensenyament concret en el que 
s’emmarca el seu centre de pràctiques i el grup meta assignat (CE4, CE5, CE7, CE12) 

 

Objectius d’aprenentatge 

 

S’espera que l’alumne, al finalitzar l’assignatura, sigui capaç de: 

 

 desenvolupar estratègies d’observació específiques de l’aula de llengües 
estrangeres 

 dissenyar les seves pròpies fitxes d’observació 

 integrar-se en un centre de llengües 

 dissenyar y adaptar material d’ensenyament per a contextos específics. 

 desenvolupar una actitud crítica davant la seva tasca docent. 
 

Continguts 

L’assignatura està constituïda per tres blocs temàtics distribuïts de la següent manera: 

Bloc I: Treball previ a l’estança a l’escola: 

- disseny de les fitxes d’observació de l’aula per objectius específics d’anàlisi. 
- disseny de plans de classe per objectius específics d’ensenyament en contextos 

d’ensenyament d’ELE 
- disseny i adaptació d’activitats d’ensenyament. 

 
Bloc II: Sessions d’observació i pràctica en el centre de pràctiques. 
 

- incorporació a la dinàmica del grup, reconèixer i gestionar les característiques del 

grup, i atendre les necessitats d’ensenyament dels seus components. 

- integració a les seves planificacions de recursos variats de l’ensenyament, atenent 

als diferents components del currículum del centre. 
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- implementació dels seus propis plans de classe dins de l’aula. 

- Autoavaluació a partir de l’observació de les seves pròpies sessions 

d’ensenyament. 

 
El període de practiques es realista en centres on s’imparteixen classes d’ELE, públics o 
privats, i tenen una durada de 20 hores, dividides en períodes de observació, tutoria i 
ensenyament. La distribució horària es farà en funció del centre de practiques, encara que 
es recomana: 

 10 hores d’observació 

 6 hores d’ensenyament amb un mínim de dues hores d’ensenyament autònom (a 
part de les que s’imparteixin en col·laboració amb el tutor) 

 4 hores de tutoria 
 

Els centres de pràctiques ofereixen als alumnes classes de nivells diferents, per a la 
familiarització amb el projecte curricular del centre i el període d’observació del grup 
meta. Durant aquest període, els alumnes, amb l’assessorament del professor tutor, fan 
una proposta de la  programació d’actuació docent, la discuteixen amb el professor titular, 
la reelaboren i l’implementen a l’aula seguint els plans de classe detallats. 

A més, els professors en pràctiques hauran de enregistrar, com a mínim, una sessió 
complerta en vídeo, que servirà per de treball per als seminaris de pràctiques que es 
realitzen durant les jornades presencials. Aquest enregistrament, idealment, ha de tenir 
una durada entre 45 i 60 minuts. 

 

En referencia a l’enregistrament, dins de l’aula virtual, els alumnes trobaran models de 
documents necessaris per al consentiment dels alumnes de l’escola per poder fer 
l’enregistrament, en els casos que sigui necessari, així com el consentiment dels pares o 
tutors en cas que els alumnes de l’escola siguin menors d’edat. Aquests documents, que 
s’hauran de signar, han d’explicitar que l’ús que se’n farà dels enregistraments es per a 
propòsits acadèmics de la seva formació i que en cap cas se’n farà un ús públic fora de 
l’àmbit acadèmic del curs. 

 

Bloc III: Seminaris de treball a les jornades presencials (inclou la participació a distància 

per aquells alumnes que no puguin desplaçar-se): 

 

 observació de les diferents realitats de l’ensenyament 

 reflexió sobre les seves pròpies pràctiques i sobre les dels seus companys 

 elaboració de l’informe de pràctiques 
 

Els centres de pràctiques ofereixen als alumnes classes de diferents nivells per a la 
familiarització amb el projecte curricular del centre i el període d’observació del grup 
meta. Durant aquest període, els alumnes, sota l’assessorament del professor tutor, fan 
una proposta de programació d’actuació docent, la discuteixen amb el professor titular, la 
reelaboren i la implementen a l’aula seguint plans de la classe detallats. A més, els 
professors en pràctiques hauran de enregistrar, com a mínim, una sessió completa en 
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vídeo que servirà per al treball als seminaris de pràctiques que es realitzen durant les 
jornades presencials. Aquest enregistrament, idealment, ha de tenir una durada entre 45 y 
60 minuts. 

 

Avaluació de l’assignatura 

L’assignatura de pràctiques segueix una avaluació continuada en la que es té en compte el 
progrés de l’alumne al llarg de les fases de les que consta. L’objectiu no es tant comprovar 
que el masterand ha estat capaç d’impartir unes sessions de classe perfectes, sinó que hi 
hagi un progrés des de les primeres planificacions i activitats treballades a la facultat fins a 
les sessions que ell mateix ha impartit. 

La qualificació que obté l’alumne es el resultat de les diferents evidències de l’avaluació 
que es recullen: l’informe d’avaluació realitzat pel tutor de pràctiques del centre, l’informe 
de pràctiques realitzat per l’alumne i l’autoavaluació que l’alumne realitza en el seu 
progres, i la participació als seminaris de treball i a les tutories individuals que tenen lloc a 
les jornades presencials (o la seva participació en la seva modalitat a distància) 

 
Organització de l’assignatura 

 

El màster compte  amb un equip de coordinació de les pràctiques responsable d’elaborar 
el pla docent de l’assignatura junt amb la coordinació del màster, de contactar amb les 
escoles col·laboradores amb l’assignatura de pràctiques i de fer seguiment de 
l’assignatura. A més, els alumnes disposaran d’un tutor de pràctiques intern (del màster) i 
d’un tutor de pràctiques extern (assignat per l’escola col·laboradora) 
 

Centres col·laboradors 

Els alumnes que resideixen a Espanya se’ls garanteix realitzar les pràctiques a qualsevol 
centre de International House España. A més, existeixen convenis de col·laboració amb 19 
centres del Instituto Cervantes on es disposen al voltant de 33 places. 

El període de pràctiques no es pot convalidar amb l’experiència docent, però l’alumne que 
ja estigui treballant com a docent podrà realitzar les pràctiques al seu centre de treball. En 
cas que no sigui un centre amb el que hi hagi conveni de col·laboració, la coordinació de 
les pràctiques contactarà per signar-ho. 

En el cas d’aquella alumnes que no treballin com a docents, se’ls ajuda a gestionar les 
pràctiques amb els centres on hi hagi conveni o be´, també es contempla la possibilitat de 
signar conveni amb un centre que proposi l’alumne. 

 

 

La tutorització 

El tutor de l’escola es el responsable d’assegurar-se de l’òptima incorporació del 
masterand en grup classe. Es reuneix amb ell, prèviament a la seva incorporació a l’aula, 
per informar-lo del nivell que se li ha assignat, les característiques del grup d’alumnes, el 
material i els llibres amb els que treballen, la programació del nivell i els objectius de 
l’ensenyament de la seqüencia didàctica que haurà d’impartir. 
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Cada dia, durant la fase d’observació, el tutor i l’alumne, es reuneixen al finalitzar la classe 
per  comentar la sessió i perquè el tutor pugui assessorar al masterand en la planificació i 
revisió de la seqüencia didàctica que l’alumne ha d’impartir. 
 
Els tutors estimen que les hores de dedicació als masterands son al voltant de 20. A més, 
els nostres alumnes tenen la llibertat de quedar-se a la sala de professor per preparar les 
seves classes i fer ús del material del centre. 
 
També, durant aquest període, l’alumne ha d’elaborar el seu esborrany de l’informe de 
pràctiques. Per això, han de consultar al cap d’estudis, per confirmar qüestions 
metodològiques o a director del centre per a les qüestions relacionades amb els espais i el 
seu ús. 
 

3.6.2.6 Treball Final de Máster (TFM) 

En el moment de redactar el present document, els TFM dels alumnes encara no han sigut 
avaluats. Per la taula d’indicadors de rendiment s’inclouen sols els crèdits avaluats en el 
moment de redactar l’autoinforme.  

Documents de referència per al TFM: 

a) Directrius de l’AQU: Com elaborar, tutoritzar i avaluar un treball de fi de màster 
(http://www.aqu.cat/doc/doc_26365669_1.pdf) 

b) Guia UNIBA del TFM (www.uniba.pro/qua/Guía TFM_Oct15.pdf ) 
 

3.6.2.7 Competències de les assignatures seleccionades 

Les competències assenyalades per a la matèria de la que forma part l’assignatura de Adquisició de 

Llengües segones i estrangeres són les següents: 

Competències bàsiques I generals 

 

CG1 – Treballar en equip d’acord amb els valors socials de cooperació i atenció a la diversitat. 

CB8 – Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de 

formular judicis a partir d’una informació que, essent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre 

les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis. 

CB9 – Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements, i raons 

últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense 

ambigüitats. 

 

Competències transversals 

No existeixen dades 

 

Competències específiques 

 

http://www.aqu.cat/doc/doc_26365669_1.pdf
http://www.uniba.pro/qua/Guía%20TFM_Oct15.pdf
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CE1 – Observar i avaluar la pròpia actuació docent i/o investigadora, reflexionant sobre el propi 

procés formatiu. 

CE11 – Utilitzar els recursos de les TIC per la recollida i anàlisi de dades en la investigació dins 

l’àmbit de ELE 

CE9 –  Desenvolupar les estratègies necessàries per la comprensió de treballs d’investigació sobre 

l’ensenyament i l’aprenentatge de les L2 

CE10 – Recopilar, analitzar e interpretar dades empíriques per a la elaboració de treballs 

d’investigació en l’àmbit de l’aprenentatge i la didàctica de ELE 

 

 

En relació a les competències generals, la CG1 es treballa a partir de les activitats 1 y 2, 
que es realitzen en parelles. 

 

En el cas de les competències bàsiques 8 y 9, ambdues es reflecteixen al llarg dels sis 
mòduls que conformen l’assignatura, a través del treball d’identificació dels fenòmens i 
processos fonamentals que defineixen el procés d’adquisició de llengües estrangeres 
(CB8), i l’aplicació per a l’assimilació d’aquest procés per part de l’alumne I del seu 
corresponent raonament en cadascuna de les activitats associades als mòduls esmentats 
(CB9) 

 

En relació amb les competències específiques, la concreció de les competències, 1, 9, 10 i 
11 es reflecteix en els continguts tècnico-pràctics de l’assignatura de la següent manera: 

 

Mòdul 1: CE1 

Mòdul 2: CE9, CE10 

Mòdul 3: CE9, CE10 

Mòdul 4: CE9, CE10 

Mòdul 5: CE9, CE10 

Mòdul 6: CE1, CE9, CE10 

 

En referencia a la competència específica 11, l’ús de les TIC, no es menciona de manera 
explícita. 

 

Les competències assenyalades per a la matèria de la que forma part l’assignatura de Les 
TIC en la didàctica de ELE són les següents: 
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Bàsiques i generals 

CG1 – Treballar en equip d’acord amb els valors socials de cooperació i atenció a la 
diversitat d’investigació. 

CB6 – Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser 
originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació. 

CB8 – Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrentar-se a la 
complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, essent incomplerta o 
limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a 
l’aplicació dels seus coneixements i judicis. 

CB10 – Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els permetin 
continuar estudiant d’una manera que haurà de ser, en gran mesura, autodirigit o 
autònom. 

 

Transversals 

No existeixen dades 

 

Específiques 

CE4 – Planificar i avaluar el procés d’ensenyament-aprenentatge de llengües, essent 
coherents amb el context d’ensenyament, el currículo i l’enfoc metodològic, segons 
l’establert pel Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCER) 

 

CE5 – Dissenyar i implementar una diversitat d’activitats i oportunitats d’aprenentatge 
dins de l’aula que afavoreixi el desenvolupament de la competència educativa dels 
aprenents d’español per tots els nivells del MCER 

CE6 - Seleccionar y desenvolupar materials didàctics adequats a contextos i situacions 
d’aprenentatge diversos. 

CE7 – Integrar els recursos que proporcionen les Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació (TIC) a l’ensenyament d’ELE 

CE8 – Incorporar les diverses manifestacions culturals hispanes, com el cine i la literatura, 
com a recurs didàctic a l’aula d’ELE 

CE9 – Desenvolupar les estratègies necessàries per a la comprensió de treballs 
d’investigació sobre ensenyament i aprenentatge de les L2 

 

En referencia a la competència general CG1, excepte aquelles seccions de les activitats 
relacionades amb la reflexió personal i l’avaluació del propi procés d’aprenentatge per 
part dels alumnes, totes les activitats proposades en aquesta assignatura contemplen la 
comunicació i col·laboració entre els alumnes, així com la comunicació amb la comunitat 
docent en alguns dels casos de participació en línia. 
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En el cas de les competències bàsiques 6, 8 i 10, aquestes es reflecteixen al llarg dels 
quatre mòduls que conformen l’assignatura mitjançant el treball de la promoció de la 
gestió per part de l’alumne, dels recursos i mitjans disponibles per aprendre, i aplicar els 
continguts presentats, així coma través de  la integració de les eines per a reflexionar 
sobre el propi procés d’aprenentatge i de l’aplicació dels coneixements teórico-pràctics 
des d’una perspectiva critico-constructiva. 

 

En relació amb les competències específiques, la concreció de les competències 4, 5, 6, 7, 
8 i 9 es reflecteix en els continguts teòrico-pràctics de l’assignatura de la següent manera: 

 

Mòdul 1: CE4, CE9 

Mòdul 2: CE6, CE9 

Mòdul 3: CE9 

Mòdul 4: CE4, CE5, CE6 Y CE8 

 

Tenint en compte la naturalesa de l’assignatura, la competència específica 7 es treballa de 
forma específica i continuada al llarg de tota l’assignatura. 
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3.6.2.8 Activitats formatives i Sistemes d’avaluació en les assignatures 
seleccionades 

 
3.6.2.8.1. Adquisició de Segones Llengües 
 

Activitats i percentatge  Criteris d’avaluació  

- Activitat inicial 5%  

 

- Capacitat d’introspecció i reflexió sobre els 

temes relacionats amb l’aprenentatge de 

llengües. 

- Adequació a les pautes de elaboració de 

l’activitat en relació tant pel que fa a les 

qüestions de contingut como pel que fa a les 

de format. 

 

- Activitat 1 (en parelles)  

 

Anàlisis de errors 25%  

- Capacitat d’anàlisi de la naturalesa 

de la producció no nativa  

- Capacitat de comprensió i aplicació 

de la metodologia del anàlisi d’errors 

(v. Mòdulo 3)  

- Capacitat de treball en col·laboració 

- Capacitat de reflexió sobre les 

peculiaritats del discurs no natiu i la 

rellevància del anàlisi d’errors per al 

docent de LE  

- Claredat i correcció en les reflexions 

aportades 

- Adequació a les pautes d’elaboració 

de l’activitat en relació tant pell que 

fa a las qüestions de contingut con 

pel que fa a les de format. 

- 

- Activitat 2 (en parelles)  

 

Anàlisi de IL 30%  

- Capacitat d’anàlisis de la naturalesa 

de la producció no nativa  

- Capacitat de comprensió i aplicació 

de la metodologia del anàlisi d’errors 

(v. Mòds. 3 y 4)  

- Capacitat de treball en col·laboració   
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- - Claredat i correcció en les 

reflexions aportades 

- Adequació a les pautes d’elaboració 

de l’activitat en relació tant pell que 

fa a las qüestions de contingut con 

pel que fa a les de format. 

- Activitat final  

 

Revisió i reflexió de les seves creences 

sobre l’aprenentatge de llengües 40%  

- Capacitat de comprensió i reflexió 

crítica sobre els continguts de 

l’assignatura. 

- Capacitat per revisar les seves 

creences a la llum dels temes i 

conceptes apareguts al context de 

l’assignatura.  

- Capacitat per a relacionar conceptes 

bàsics de la ASL amb aspectes i 

temes apareguts en altres 

assignatures. 

- Capacitat per relacionar el significat, 

l’abast i la rellevància dels 

conceptes tractats en l’assignatura 

- Claredat i correcció en les reflexions 

aportades. 

- Adequació a les pautes d’elaboració 

de l’activitat en relació tant pell que 

fa a las qüestions de contingut con 

pel que fa a les de format  
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3.6.2.8.2. Les TIC a la didàctica de ELE 
 

Activitats i percentatge  Criteris d’avaluació  

- PLE I 

- PLE II: 30% 

- Qualitat de la representació del PLE 

- Profunditat  analítica 

- Aplicació del coneixement 

- Capacitat de reflexió i exposició de les 

idees 

- Capacitat d’incorporar els coneixements 

- Wiki Activitats 2.0: 

10% 

- Participació a la wiki 

- Visió crítica 

- Participació de la conversa digital 

20% 

- Aplicació de las característica del 

genero triat 

- Participació de temàtica ELE 

- Capacitat de reflexió sobre la 

pròpia actuació 

- Proposta didàctica en grups 

40% 

- Aplicació de los coneixements vistos 

en el curso 

- Adequació del formato acadèmic en 

el informe 

- Adequació de la proposta a la 

modalitat elegida 

- Innovació i creativitat de la 

proposta 
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3.6.3 Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les 

característiques de la titulació 

Les taxes de rendiment i d’èxit són les habituals en les universitats no presencials. 
Recordem que en la formació superior no presencial és molt comú l’abandonament en el 
període inicial del curs o, fins i tot, una mena d’abandonament “immediat”, sent el cas 
dels alumnes que es matriculen i de vegades no arriben a connectar-se al campus virtual. 
Aquest fenomen porta a molts investigadors de la formació no presencial a no qualificar 
d’abandonament el que és dóna sobtadament a l’inici dels cursos i optar, en canvi, per les 
ratios passades una tercera part del curs. 

En les enquestes de rendiment d’UNIBA, de manera general, apreciem que els alumnes 
que no abandonen prematurament acaben els cursos amb bones notes o percentatges de 
crèdits aprovats alts. El nostre sistema de seguiment, derivat de l’acció dels Programs 
Managers, detecta molts imponderables de caire personal, els quals produeixen un 
abandonament que no és atribuïble a cap disfunció del sistema d’ensenyament-
aprenentatge d’UNIBA. 

El document Taula d’indicadors de graduació, abandonament i eficiència, subministra les 
taules detallades que, en el context de la formació superior no presencial, mostren com el 
centre UNIBA es mou dins dels paràmetres habituals: 

Taula de taxes d’èxit i rendiment 

Programa Crèdits  
 

Taxa 

 Matriculats Presentats Superats èxit rendiment 
Grau en disseny 3810 2334 2298 98,46% 60,31% 

Màster en 
psicopedagogia 

23253 8484 8177 96,38% 35,17% 

Màster en planificació 
territorial i gestió 
ambiental 

20100 10780 10010 92,86% 49,80% 

Màster en Energies 
Renovables i 
Sostenibilitat Energètica 

17280 6475 5635 87,03% 32,61%* 

Màster en Estudis 
Avançats en Literatura 
Española i 
Hispanoamericana 

20400 5478 5070 92,55% 24,85% 

Màster en Professor 
d’Español com a Llengua 
Estrangera 

15120 5223 4905 93,91% 32,44%* 

Totals 99963 38774 36095 93,09% 36,11% 

*Dades calculades sobre els estudiants ja avaluats en el moment de redactar aquest 
document. 
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Taula d’abandonament 

PROGRAMA Tasa 

Màster en psicopedagogia 3,09% 

Màster en planificació territorial i gestió ambiental 2,07% 

Màster en Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica 16,43% 

Màster en Estudis Avançats en Literatura Española i 
Hispanoamericana 

7,55% 

Màster en Professor d’Español com a Llengua Estrangera 3,09% 

Grau en disseny 22,22% 

 

Cal tenir present que en el cas dels abandonaments, a diferència dels crèdits superats 
(taula anterior) les dades s’actualitzen setmanalment, per la qual cosa els indicadors 
d’abandonament són els obtinguts en el moment de la redacció de l’autoinforme. 

3.6.3.1 Satisfacció dels estudiants amb l'actuació docent 

Tal com es pot apreciar en la Taula indicadors acadèmics 2015-16 les valoracions globals 
dels cursos impartits està sempre per sobre de 7, arribant a 8,758 en el cas del Grau en 
Disseny (edició abril) i sent el Màster en Estudis Avançats en Literatura Española i 
Hispanoamericana el màster millor valorat amb un 8,6. 

3.6.3.2 Satisfacció del professorat 

Asignatura Nota 

Nivel de satisfacción del perfil de ingreso de los estudiantes.  5,50 

Nivel de satisfacción con la estructura del plan de estudios (materias y su peso) 7,67 

Nivel de satisfacción con el perfil de competencias (Resultados de aprendizaje 
previstos) en la titulación. 

8,80 

Nivel de satisfacción con la organización del desarrollo del plan de estudios.  9,20 

Nivel de satisfacción con las metodologías docentes que habéis utilizado. 8,83 

Nivel de satisfacción con los sistemas de evaluación que habéis utilizado. 8,67 

Nivel de satisfacción con el trabajo y la dedicación de los estudiantes.  7,50 

Nivel de satisfacción con los recursos docentes que habéis diseñado para la 
asignatura.  

8,83 

Nivel de satisfacción con el soporte institucional por parte de UNIBA en el 
desarrollo de la actividad docente.  

7,83 

Nivel de satisfacción con la coordinación con el resto de docentes de la titulación.  7,00 

Nivel de satisfacción con la organización y la evaluación de los trabajos de fin de 
máster.  

9,50 

Nivel de satisfacción con la organización y la evaluación de las prácticas externas. 9,50 

Nivel de satisfacción con el rendimiento académico obtenido por los estudiantes 
de la asignatura que habéis impartido.  

8,17 
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Nivel de satisfacción con el nivel formativo obtenido por los estudiantes cuando 
finalizan la asignatura.  

7,83 

Nivel de satisfacción general con la titulación.  7,80 

Nivel de satisfacción con la Coordinación académica del máster (Vicenta González y 
Joan Tomàs Pujolà). 

9,60 

Nivel de sastisfacción con la labor del Program Manager (Marina López) 8,80 

 

Com observem, les notes són elevaves, presentant sols un punt més baix que el altres (5,5) 
en la selecció de l’alumnat. Aquest fet va ser degut a casos puntuals d’admissió d’alumnes 
que no van acreditar el nivell que havien dit tenir, i que, un cop identificats, es va procedir 
a l’anulació de la matrícula. 

3.6.4 Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les 

característiques de la titulació. 

L’estudi previ d’inserció laboral del màsters d’UNIBA es troba a la Memòria d’adscripció a 
la Universitat de Barcelona (www.uniba.pro/qua/MemUNIBA040314.pdf ). No disposem 
de dades d’inserció laboral atès que es tracta d’un centre universitari creat tan sols fa tres 
anys, però la contínua demanda dels estudis del centre prova la bona acollida per part dels 
potencials estudiants. 

 

3.6.5 Informació sobre l’acompliment dels requisits del document AQU 

1/03/2016 

Pel que fa a la formació en modalitat no presencial comparada amb la presencial, cal 
considerar que el document AQU plateja sovint la necessitat d’estudis comparatius entre 
ambdues modalitats, pel que fa a l’adquisició de coneixements:  

“La Comisión de Evaluación considera que la disparidad entre el perfil de profesorado 
encargado de una y otra modalidad de enseñanza podría influir en un desarrollo docente 
no uniforme de los contenidos del plan de estudios y, en consecuencia, la Universitat de 
Barcelona deberá velar por que se asegure una adquisición de resultados de aprendizaje 
homogéneos” (Evaluación de la solicitud de modificación de título oficial, AQU, 
14/01/2016; pàgina 4) 

Pel que fa a la comparació de dades sobre resultats acadèmics, el CAI vol compartir la 
reflexió següent: 

Els alumnes de les modalitats presencials, en el cas dels màsters, sovint presenten 
resultats molt alts d’èxit acadèmic. S’ha de considerar que els alumnes que cursen un 
màster presencial a la Universitat de Barcelona, o bé viuen a Barcelona (o rodalies) o bé 
són residents a la ciutat que s’han traslladat a la ciutat des del seu lloc d’origen. Tots 
aquests alumnes gaudeixen d’una proximitat i uns incentius propis de la vida universitària 
que els ajuden a millorar el rendiment en els seus estudis. 

Per contra, la situació en la modalitat online és completament diferent. L’objectiu d’UNIBA 
és portar la formació a alumnes que resideixen sovint a milers de quilòmetres de distància 
i, a més, també hi ha distància entre ells que els separa. És obvi, per tant, que malgrat tots 

http://www.uniba.pro/qua/MemUNIBA040314.pdf
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els esforços dels centres de formació online per  motivar els alumnes, el context d’estudi 
no és tant favorable. 

D’altra banda, els alumnes presencials sovint es dediquen en exclusiva a un màster, o bé 
tenen reducció de jornada per assistir a classes. Els alumnes online compaginen els estudis 
amb la feina, normalment sense reducció ni ajut. 

En aquest context, no sorprèn que els resultats d’èxit en els màsters online estiguin 
normalment per sota dels presencials. Ara bé, tot i ser un bons resultats en el context de la 
formació a distància, considerem que una comparativa simple de resultats donaria una 
visió distorsionada de la realitat. Quina mena de comparació proposem des d’UNIBA? 

 El centre UNIBA fa un anàlisi molt exhaustiu de les relaciones entre les qualificacions de 
les assignatures, atès que interessa saber si ocasionalment una mala temporització pot fer 
que una assignatura perjudiqui a una altra. Per exemple, si es col·loca una assignatura 
molt exigent al principi d’un curs online, pot passar perfectament que desanimi i provoqui 
abandonament; si, en canvi, es col·loca més avançat el curs, els estudiants ja estan més 
rodats i l’abandonament és mínim.  

Degut a aquest coneixement que es té de la mecànica d’un curs online, processem les 
nostres qualificacions fent anàlisis de correlacions entre variables i anàlisis de perfils 
d’estudiants (clústers) a fi de detectar perfils abandonadors, d’èxit, de dificultats puntuals, 
etc. 

Per tant, la nostra idea a efectes de disposar d’una bona comparació entre les modalitats 
passa per: 

a) Que la Universitat de Barcelona i UNIBA comparteixin els arxius de qualificacions 
finals degudament anonimitzats. 

b) Que s’apliquin les mateixes proves correlacionals i de perfils. 
c) Que es realitzi un estudi comparatiu per observar si les estructures de relacions 

que es troben en la modalitat presencial es donen també en la modalitat online o, 
si més no, de quina manera han evolucionat. 
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4. VALORACIÓ PROPOSTES DE PLA DE MILLORA 

El CAI ha mantingut diverses entrevistes amb els protagonistes de la formació a UNIBA, ha 
realitzat els processos de reflexió pertinents, i ha arribat a les següents conclusions 
generals: 

a) El màster estudiat, com altres màsters de recent creació al nostre centre, gaudeix 
d’un bon nivell d’impartició de la docència malgrat ser en la primera edició. 

b) Els pilars del funcionament del nostre sistema de formació online són els 
Coordinadors, el professors i els Program Managers. 

c) El sistema de formació, en ser no presencial i desenvolupar-se en el campus 
virtual, ens permet disposar de grans conjunts de dades dels alumnes que poden 
ser utilitzades per a la millora de la nostra activitat. 

d) No obstant això, cal estructurar fluxos normalitzats del processament de les dades 
generades pel campus, que també podran ser usades per la recerca en formació 
no presencial. 

e) La vocació i orientació a la formació ha fet que alguns procediments de caràcter 
administratiu s’hagin tingut en compte en segon terme, resultant cabdals en el 
procés global d’assegurament de la qualitat. D’aquest aprenentatge s’han pres 
decisions en el camí de donar major rellevància a la Secretaria Acadèmica i fer-la 
més partícip de qualsevol decisió respecte als processos a seguir. 

f) Les enquestes d’avaluació de les assignatures per part dels estudiants contenen 
només dades quantitatives. Es proposa incloure un camp obert de valoració en les 
futures edicions. 

g) La satisfacció del professorat s’ha anat seguint a partir de les entrevistes amb els 
coordinadors del títol i els program managers. L’enquesta de satisfacció proposada 
als professors s’ha realitzat al final del curs amb la voluntat de fer una anàlisi 
agregada i anònima de l’opinió del professorat. En el futur considerem que 
aquesta enquesta té més sentit realitzar-la quan el professor finalitza l’assignatura 
i que serveixi com a eina i procediment de recollida sistemàtica de les valoracions 
dels professors. 

h) Es proposa incloure en l’enquesta al professorat una valoració sobre les guies i 
plantilles que se’ls proporciona en el procés de formació i d’acompanyament per 
al disseny de l’assignatura. 

i) En aquest mateix sentit es proposa una revisió de les plantilles i guies 
proporcionades a partir de les possibilitats de millora detectades en aquest 
moment. Aquesta millora es faràper un costat incloent en les plantilles més 
exemples específics del seu títol, dels que no es disposaven abans de la seva 
primera edició. Per altre costat, s’està desenvolupant una guia específica per als 
professors d’aquest màster. 
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Punt feble. 
Diagnòstic 

Identificació de 
les causes que 
generen el punt 

feble diagnosticat 

Objectius per 
assolir 

Accions de millora 
proposades. 

Tasques. 

Codi de 
l’acció 

de 
millora 

Responsable 

Terminis. 

Calendari 
d’implantació 

Implica 
modificació 
substancial 

Indicadors de 
seguiment de 

l’acció de 
millora 

Processament 
de dades sobre 
el procés 
d’aprenentatge 

Es considera que 
no s’aprofita tot 
el potencial 
d’anàlisi i presa 
de decisions en 
base a les dades 
sobre el procés 
d’aprenentatge 
que ens aporten 
els sistemes 
utilitzats. 

Identificar 
noves 
variables i 
indicadors 
clau per a 
l’anàlisi del 
procés i la 
presa de 
decisions de 
millora. 

Reunions de treball 
interdepartamental 
per identificar les 
dades que ara 
utilitzem i aquelles 
que no utilitzem i 
que poden resultar 
claus. 

Establiment de 
procediments per a 
la recollida, 
distribució i anàlisi 
d’aquestes dades per 
part dels 
departaments que 
correspongui. 

Implementació en el 
nou curs. 

AM1701 CAI Març 2017 

 

 

 

 

 

Abril 2017 

 

 

 

 

 

Octubre 2017 

No Actes de les 
reunions de 
treball 

 

 

 

Mapa de nous 
processos 

 

 

 

Informes 
resultants de 
les noves 
anàlisis 
realitzades. 

Millora 
enquestes 
d’avaluació 
d’assignatura 
per part 

Necessitat d’un 
camp obert per 
recollir aspectes 
que puguin ser 
rellevants i sobre 

Nova 
proposta 
d’enquesta 

Edició de l’enquesta AM1702 Atenció a 
l’alumne 

Març 2017 No Anàlisi de les 
respostes a les 
noves 
enquestes 
valorant-ne 
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d’alumnes els que no hem 
preguntat. 

l’aportació 
d’aquest nou 
ítem. 

Millora 
enquestes 
satisfacció 
professors 

Presentació en 
finalitzar cada 
assignatura 

Tenir una 
resposta més 
personalitzada 
i poder 
aprofundir  en 
l’avaluació 
amb el 
professor en 
el mateix 
moment que 
acaba 
l’assignatura. 

Canvi de calendari de 
distribució 
d’enquestes a 
professors. 

Entrevistes del 
coordinador amb el 
professor un cop 
disposem de 
l’enquesta. 

AM1703 Coordinadors 
de títol 

Març 2017 No Informe anual 
elaborat pels 
coordinadors, 
compilant les 
aportacions 
dels diferents 
professors. 

Avaluació de 
guies i 
formació al 
professorat 

Absència 
d’aquestes 
enquestes 

Disposar de 
propostes per 
a la millora 
dels recursos 
proporcionats 

Disseny de 
l’enquesta 

Calendari de 
distribució 

Implementació 

AM1704 Direcció 
acadèmica 

Abril 2017 

 

Abril 2017 

Maig 2017 

No Informe anual 
d’avaluació 
dels recursos 
de formació 
per al 
professorat 

Noves guies 
per als 
professors 

Necessitat 
d’actualització a 
partir de 
l’experiència 
específica en 
aquest Master 
en concret. 

Actualitzar 
exemples de 
les guies 
disponibles i 
desenvolupar 
una nova 
Guia. 

Elaboració de la nova 
Guia i avaluació per 
part d’un equip de 
dissenyadors 
instruccionals i 
professors.Publicació 

AM1705 Direcció 
acadèmica 

Juliol 2017 No Documents 
resultants 
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5. EVIDÈNCIES 

 

 

Presentació del centre 

Memòria d’adscripció del centre UNIBA a la Universitat de Barcelona 
(www.uniba.pro/qua/MemUNIBA040314.pdf ) 

 

Procés d’elaboració de l’autoinforme  

Acta de constitució del CAI  

 www.uniba.pro/qua/Acta_constitucio_CAI.pdf  

Acta d’aprovació de l’informe  

www.uniba.pro/qua/Acta_Aprovació_Autoinforme_ELE.pdf 

 

Valoració de l’assoliment dels estàndards d’acreditació 

Estàndard 1. Qualitat del programa formatiu  

Memòria  actualitzada  per  a la  verificació  de  la titulació  

www.uniba.pro/qua/Professor/Memòria FPELE_modificació aprovada.pdf  

Consejo/AQU - Aprovació  de la sol·licitud de modificació de títol oficial  

www.uniba.pro/qua/Professor/Informe Favorable AQU modificació_FPELE.pdf  

 

Evidències dels mecanismes de coordinació, tant del propi centre UNIBA com amb els centres propis 
de la UB: exemple d’acta signada i amb data. 

 

Estàndard 2. Pertinència de la informació pública  

Informació de la institució: www.unibarcelona.com 

Informació de les titulacions:  

http://www.unibarcelona.com/es/masters-oficiales/profesor-de-espanol-como-lengua-extranjera 

 

Estàndard 3: eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat (sgiq) de la titulació  

Web informació SAIQU:  

http://www.unibarcelona.com/es/conocenos/sistema-de-garantia-de-calidad 

  

Documentació lligada  als  processos  del  SAIQU sobre  el  disseny,  l’aprovació,  el  seguiment  i 
l’acreditació de les titulacions  

www.uniba.pro/qua/  

Taula de processos de recollida  

http://www.uniba.pro/qua/MemUNIBA040314.pdf
http://www.uniba.pro/qua/Acta_constitucio_CAI.pdf
http://www.uniba.pro/qua/Acta_Aprovació_Autoinforme_ELE.pdf
http://www.uniba.pro/qua/Professor/Memòria%20FPELE_modificació%20aprovada.pdf
http://www.uniba.pro/qua/Professor/Informe%20Favorable%20AQU%20modificació_FPELE.pdf
http://www.uniba.pro/qua/Acta_Reunió_Coordinació_ELE.pdf
http://www.unibarcelona.com/es/masters-oficiales/profesor-de-espanol-como-lengua-extranjera
http://www.unibarcelona.com/es/conocenos/sistema-de-garantia-de-calidad
http://www.uniba.pro/qua/
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www.uniba.pro/qua/Taula de processos de recollida.pdf  

 

Procés implementat que inclou les accions de seguiment anual de les titulacions  

www.uniba.pro/qua/PROTOCOL_SEGUIMENT_ANUAL_TITULACIONS.pdf 

Procés que permet analitzar l’eficàcia i el grau de resposta dels instruments utilitzats per a la  
recollida d’informació sobre el grau de satisfacció dels grups d’interès respecte a les titulacions del 
centre UNIBA 

 www.uniba.pro/qua/PROTOCOL_ANÀLISI_SATISFACCIÓ_GRUPS_INTERÈS.pdf 

 

Estàndard 4. Adequació del professorat al programa formatiu  

Resultats enquestes de satisfacció dels estudiants vers el professorat  

www.uniba.pro/qua/Taula indicadors acadèmics 2015-16.pdf 

Perfil  del  professorat  del  centre: 
 
http://www.uniba.pro/qua/TAULES%20DE%20DESCRIPCI%C3%93%20CURRICULAR%20DEL%20PROF
ESSORAT%20DE%20GRAU%20I%20M%C3%80STERS.pdf  
 
 

Documentació de suport per a la formació del professorat en l’ús del sistema de formació online 

Manual Campus UNIBA  
www.uniba.pro/qua/Manual Campus UNIBA.pdf 
 

Manual BlackBoard Collaborate  
www.uniba.pro/qua/Manual Blackboard Collaborate Mobile.pdf 
 

Manual com qualificar el TFM  
www.uniba.pro/qua/Calificar TFM.pdf 
 

Manual SafeAssignment (lliurament activitats)  
www.uniba.pro/qua/SafeAssignment.pdf 
 

Manual revisió test  
www.uniba.pro/qua/Revisar un test.pdf 
 

Manual revisió qualificacions  
www.uniba.pro/qua/Revisar calificaciones.pdf 
 

Manual inscripció a grups  
www.uniba.pro/qua/Inscripción a grupos.pdf 
 

Instruccions gravació en BlackBoard  
www.uniba.pro/qua/Grabar sesión en BB.pdf 
 

Guia desenvolupament d’activitats  
www.uniba.pro/qua/Guia Desarrollo Actividades.pdf 
 

http://www.uniba.pro/qua/Taula%20de%20processos%20de%20recollida.pdf
http://www.uniba.pro/qua/PROTOCOL_SEGUIMENT_ANUAL_TITULACIONS.pdf
http://www.uniba.pro/qua/PROTOCOL_ANÀLISI_SATISFACCIÓ_GRUPS_INTERÈS.pdf
http://www.uniba.pro/qua/Taula%20indicadors%20acadèmics%202015-16.pdf
http://www.uniba.pro/qua/TAULES%20DE%20DESCRIPCI%C3%93%20CURRICULAR%20DEL%20PROFESSORAT%20DE%20GRAU%20I%20M%C3%80STERS.pdf
http://www.uniba.pro/qua/TAULES%20DE%20DESCRIPCI%C3%93%20CURRICULAR%20DEL%20PROFESSORAT%20DE%20GRAU%20I%20M%C3%80STERS.pdf
http://www.uniba.pro/qua/Manual%20Campus%20UNIBA.pdf
http://www.uniba.pro/qua/Manual%20Blackboard%20Collaborate%20Mobile.pdf
http://www.uniba.pro/qua/Calificar%20TFM.pdf
http://www.uniba.pro/qua/SafeAssignment.pdf
http://www.uniba.pro/qua/Revisar%20un%20test.pdf
http://www.uniba.pro/qua/Revisar%20calificaciones.pdf
http://www.uniba.pro/qua/Inscripción%20a%20grupos.pdf
http://www.uniba.pro/qua/Grabar%20sesión%20en%20BB.pdf
http://www.uniba.pro/qua/Guia%20Desarrollo%20Actividades.pdf
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Estàndard 5. Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge  

Conferències, Mobiliat/Intercanvi i Jornades d’acollida (www.uniba.pro/qua/Taula Activitats 2015-
16.pdf) 

 

Guia del TFM  

www.uniba.pro/qua/Guía TFM_Oct15.pdf  

Guia de pràctiques 

www.uniba.pro/qua/Guia-practicum_Oct15.pdf  

 

Estàndard 6. Qualitat dels resultats dels programes formatius  

Indicadors rendiment, abandonament i eficiència generals UNIBA 

http://www.uniba.pro/qua/TaulaindicadorsG.pdf 

 

Sol·licitud d'implantació amb informació inicial  

www.uniba.pro/qua/Professors/FPELE_dossier PIMPEU i adjunts.pdf 

Qualificacions obtingudes en de les assignatures seleccionades 
www.uniba.pro/qua/NOTASFPELE_anonim.xlsx  

MEC-Impreso solicitud para modificación de títulos oficiales 
www.uniba.pro/qua/Professor/Memòria FPELE_modificació aprovada.pdf  

Activitats formatives en les assignatures seleccionades  

www.uniba.pro/qua/Taula Activitats 2015-16.pdf            

Llista dels TFM del curs acadèmic en curs  

www.uniba.pro/qua/LlistaTFM.pdf 

Directrius de l’AQU: Com elaborar, tutoritzar i avaluar un treball de fi de màster  

http://www.aqu.cat/doc/doc_26365669_1.pdf 

Relació  de  centres de pràctiques externes  

www.uniba.pro/qua/Practicas ELE_1Edicion.xlsx  

      

       

http://www.uniba.pro/qua/Taula%20Activitats%202015-16.pdf
http://www.uniba.pro/qua/Taula%20Activitats%202015-16.pdf
http://www.uniba.pro/qua/Guía%20TFM_Oct15.pdf
http://www.uniba.pro/qua/Guia-practicum_Oct15.pdf
http://www.uniba.pro/qua/TaulaindicadorsG.pdf
http://www.uniba.pro/qua/Professors/FPELE_dossier%20PIMPEU%20i%20adjunts.pdf
http://www.uniba.pro/qua/NOTASFPELE_anonim.xlsx
http://www.uniba.pro/qua/Professor/Memòria%20FPELE_modificació%20aprovada.pdf
http://www.uniba.pro/qua/Taula%20Activitats%202015-16.pdf
http://www.uniba.pro/qua/LlistaTFM.docx
http://www.aqu.cat/doc/doc_26365669_1.pdf
http://www.uniba.pro/qua/Practicas%20ELE_1Edicion.xlsx

