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1. Context 
Dades identificadores 

 

Nom del centre Facultat d’Òptica i Optometria (FOOT) 

Enllaç web  https://foot.upc.edu/ca 

Enllaç al SGIQ  https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/qualitat 

Responsables de 
l'elaboració de 
l'informe d'acreditació 

Joan Gispets i Parcerisas (Degà) 
 
Mª Consuelo Varón Puentes (Vicedegana Cap d’Estudis de Màster) 
 
Xavier Molinero Albareda (Vicedegà de Qualitat i Economia) 

Dades de contacte  

Degà. 
Telèfon: 93 739 83 10 
E-mail: dega.foot@upc.edu 
 
Vicedeganat Cap d’Estudis de Màster. 
Telèfon: 93 739 83 00  
E.mail: cap.estudismaster.foot@upc.edu 
 
Vicedeganat de Qualitat i Economia 
Telèfon: 93 739 83 00 
E.mail: qualitat.foot@upc.edu 

Òrgan responsable 
d'aprovació de 
l'informe  

Comissió Permanent de la FOOT 

Data d'aprovació de 
l'informe Abril de 2020 

 

Titulacions del centre a acreditar 

Màster universitari en Optometria i Ciències de la Visió 

Presentació del centre 

1.1. Història: origen, trajectòria històrica, grans fites... 
 
La Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT) comença a caminar el 7 d’octubre de l’any 
1977, si bé aleshores era una escola universitària, sota el paraigües de la Universitat Politècnica de 
Barcelona, més endavant Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). En el seus inicis s’imparteix 
el diploma en Òptica, segons el pla d’estudis de 1972, que seria posteriorment substituït pel de 1982 
i pel de 1993, plans que contenien un progressiu augment de les assignatures de caire optomètric i 
clínic. 

 

https://foot.upc.edu/ca
https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/qualitat
mailto:dega.foot@upc.edu
mailto:cap.estudismaster.foot@upc.edu
mailto:qualitat.foot@upc.edu
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Inicialment, l’Escola d’Òptica comparteix 
edifici i serveis amb l’Escola Industrial de 
Terrassa. L’any 1986 la Corporació 
municipal de Terrassa cedeix a la UPC 
el terreny on s’ubicaria la futura Escola. 
El 24 d’abril de 1990 es posa la primera 
pedra, un acte on assistiren, entre altres, 
l’arquitecte del nou edifici, Enric Relló, 
l’alcalde de Terrassa, Manuel Royes, el 
rector de la UPC, Gabriel Ferraté, i el 
director de l’Escola, Josep Ribé. El 27 
d’abril de 1993 s’inaugura oficialment el nou edifici de l’Escola Universitària d’Òptica i Optometria 
de Terrassa (EUOOT). L’any 2008 s’inaugura, al costat mateix de l’EUOOT, el Centre Universitari 
de la Visió (CUV), unitat docent de la FOOT i el Departament d'Òptica i Optometria que permet als 
seus estudiants dur a terme una formació clínica ideal en un entorn de pràctiques de les 
assignatures de les titulacions que s'hi imparteixen amb pacients reals. En els darrers anys el CUV 
es converteix en centre de referència pel que fa a les clíniques optomètriques estatals, visitant més 
de 3000 pacients cada any, més de 2000 dels quals són persones sense recursos derivades de 
serveis socials d'ajuntaments i altres institucions gràcies als convenis establerts (més de 60 en vigor, 
actualment), assegurant així que els estudiants de la FOOT puguin desenvolupar pràctiques 
clíniques en un entorn de concurrència de pacients fent un cicle d'atenció complet, fet que els 
prepararà per a la inserció laboral. 

L'acció social del CUV fou reconeguda mitjançant el premi Solidaridad de la Fundación Visión y 
Vida, concedit l'octubre de 2015. 

En una línia similar, però vers el mètode d’aprenentatge i servei que es dur a terme en el CUV, el 
Consell Social de la UPC va atorgar al CUV el 20è Premi a la Qualitat en la Docència Universitària 
al projecte "Aprenentatge Servei en l’àmbit de l’optometria" (7 de febrer de 2017). Posteriorment, el 
mateix projecte docent "Aprenentatge Servei en l'àmbit de l'optometria" va ser guardonat amb la 
Distinció Jaume Vicens Vives (8 de setembre de 2017), https://cuv.upc.edu/ca/noticies/el-cuv-
guardonat-amb-la-la-distincio-jaume-vicens-vives [EVIDÈNCIA-60]. 

El 15 de maig de 1992 s’escull el primer director propi de l’Escola d’Òptica de Terrassa, Joan 
Salvadó i Arqués. El seguirien Josep Pladellorens l’any 1995, Núria Lupón l’any 2002, Ester Guaus 
l’any 2008 i Joan Gispets l’any 2014, el primer director que es va diplomar a la pròpia escola. 

La FOOT compta amb un Patronat [EVIDÈNCIA-1] format per membres de la pròpia facultat i 
empreses i institucions del sector. El patronat vetlla principalment pel títol europeu del Grau d’Òptica 
i Optometria (dins del projecte OCULUS) [EVIDÈNCIA-2], pel segell de qualitat de la FOOT, pel 
desenvolupament professional i pel Premi Internacional a l’Optometrista de l‘Any [EVIDÈNCIA-3]. 

La FOOT també està en constant relació amb el Col·legi Oficial d’Òptics i Òptiques Optometristes 
de Catalunya (COOOC [EVIDÈNCIA-4]), que assegura la bona comunicació i retroacció amb el teixit 
empresarial. 

Bona part de les empreses relacionades tant amb el Patronat com amb el COOOC col·laboren, 
mitjançant donacions de material (muntures, vidres, etc.), a l'acció social del CUV. 

http://www.cuv.upc.edu/
http://www.cuv.upc.edu/
https://cuv.upc.edu/ca/noticies/el-cuv-guardonat-amb-la-la-distincio-jaume-vicens-vives
https://cuv.upc.edu/ca/noticies/el-cuv-guardonat-amb-la-la-distincio-jaume-vicens-vives
https://cuv.upc.edu/ca/noticies/el-cuv-guardonat-amb-la-la-distincio-jaume-vicens-vives
https://foot.upc.edu/ca/recerca-i-empreses/patronat
https://foot.upc.edu/ca/recerca-i-empreses/patronat
https://foot.upc.edu/es/recerca-i-empreses-es/proyecto-oculus
https://foot.upc.edu/es/recerca-i-empreses-es/proyecto-oculus
https://premi-optometrista.foot.upc.edu/es
https://premi-optometrista.foot.upc.edu/es
http://www.coooc.cat/
http://www.coooc.cat/
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Actualment, la Facultat imparteix els estudis de Grau en Òptica i Optometria (GOO) i Màster 
Universitari en Optometria i Ciències de la Visió (MUOCV). 

La història de la FOOT es troba descrita a la web de la Facultat 
(https://foot.upc.edu/ca/lescola/historia [EVIDÈNCIA-5]) i la seva evolució es pot consultar en les 
diferents memòries anuals (https://foot.upc.edu/ca/lescola/memories-dactivitats  [EVIDÈNCIA-6]). 

 
1.2. Estudiants: evolució del nombre d’estudiants, nombre d’estudiants de l’últim 

any. 

Tot seguit es descriuen els principals indicadors de l’evolució dels estudiants en les dues titulacions 
de la Facultat. Aquestes dades han estat estretes del web de “Dades estadístiques i de gestió” de 
la UPC (https://gpaq.upc.edu/lldades/quadrecomandament.asp?codiCentre=370 [EVIDÈNCIA-7]). 
Les dades pel curs 2019-2020 han estat proporcionades o actualitzades per la Cap de Gestió 
d’Estudis de Grau i de Màster de la FOOT en data de març de 2020 (amb l’aplicatiu PRISMA, 
https://prisma-nou.upc.edu/ [EVIDÈNCIA-8],entre d’altres). 

Per una banda, el Grau en Òptica i Optometria que consta de 4 cursos acadèmics i que té una bona 
captació d’estudiantat. La següent taula mostra les dades més rellevants al respecte. 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019/2020 
Oferta de places 100 100 90 90 90 
Demanda en primera preferència respecte 
l'oferta (assign.juliol) 

77% 115% 104,40% 104,40% 88,90% 

Demanda en qualsevol preferència respecte 
l'oferta (assign.juliol)  

281% 341% 331,10% 346,70% 358,90% 

Estudiantat NOU 99 100 85 89 93 
Estudiantat TOTAL 421 413 388 386 361 

Per la seva banda, el Màster Universitari en Optometria i Ciències de la Visió  (consta d’un curs 
acadèmic de 60 crèdits ECTS. Les dades principals dels estudiants es recullen en la següent taula. 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019/2020 

Oferta de places  20 20 20 20 20 
Preinscripció  38 36 46 49 26 
Preinscripció vs oferta  190% 180% 230% 245% 130% 

Estudiantat NOU 24 23 27 29 24 

Estudiantat TOTAL 39 39 42 51 44 

 
Cal aclarir que les dades de la darrera taula respecte el MUOCV no són exactament les que 
apareixen a les memòries anuals de la FOOT (https://foot.upc.edu/ca/lescola/memories-dactivitats 
[EVIDÈNCIA-6]) o als Informes de seguiment de les titulacions: Màster Universitari en Optometria 
i Ciències de la Visió (https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/informes-de-seguiment-
de-les-titulacions-1, [EVIDÈNCIA-35]). Per una banda, en aquets casos (memòries i informes de 
seguiment) l’oferta de places era la que es va sol·licitar en una segona instància per a ser ampliada, 
degut a la gran demanda que havia hagut en la preinscripció. Per altra banda, les dades de 

https://foot.upc.edu/ca/lescola/historia
https://foot.upc.edu/ca/lescola/historia
https://foot.upc.edu/ca/lescola/memories-dactivitats
https://foot.upc.edu/ca/lescola/memories-dactivitats
https://gpaq.upc.edu/lldades/quadrecomandament.asp?codiCentre=370
https://gpaq.upc.edu/lldades/quadrecomandament.asp?codiCentre=370
https://prisma-nou.upc.edu/
https://prisma-nou.upc.edu/
https://foot.upc.edu/ca/lescola/memories-dactivitats
https://foot.upc.edu/ca/lescola/memories-dactivitats
https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/informes-de-seguiment-de-les-titulacions-1
https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/informes-de-seguiment-de-les-titulacions-1
https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/informes-de-seguiment-de-les-titulacions-1
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l’estudiantat nou i l’estudiantat total poden variar lleugerament, ja que en el moment d’elaborar 
les memòries o els informes de seguiment aquestes dades no estaven tancades. 
 
L’increment de l’oferta de treball en l’àmbit de l’òptica i l’optometria en els darrers anys, ha motivat 
una disminució de matriculats en el Màster, així com un augment d’estudiantat que realitza el Màster 
en l’anomenada via lenta. La majoria de l’estudiantat, una vegada acabat el Grau corresponent, 
reben ofertes de treball en els mateixos llocs on van fer les pràctiques del grau. 
 
1.3. Graduats: evolució del nombre de graduats. 
 
L’evolució del nombre de graduats tant del Grau en Òptica i Optometria (GOO) com del Màster 
Universitari en Optometria i Ciències de la Visió (MUOCV) es detallen en la següent taula. 
 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Graduats GOO  76 79 67 87 
Taxa de graduació GOO (%)  67,1% 58,4% 54% 52,6% 
Titulats MUOCV  20 23 12 27 

Taxa de graduació MUOCV  (%)  71,4% 91,7% 56,5% 74,1% 
Taxa de rendiment (%) 98,6% 94,8% 94,8% 97,7% 

 
Pel que fa referència al MUOCV, la baixada considerable de la taxa de graduació en el curs 2017/18 
ha estat deguda bàsicament al fet que una part important del nou estudiantat van optar per la via 
lenta, ja que la taxa d’oferta de treball en òptica i optometria és molt alta. 
 
1.4. Professorat: nombre de professors i tipologia. 
 
El llistat del personal docent i investigador (PDI) assignat a la FOOT es pot consultar en l’enllaç 
FUTUR, el Portal de la Producció Científica dels Investigadors de la UPC 
(https://futur.upc.edu/FOOT [EVIDÈNCIA-9]). 
 
A continuació es detalla el personal docent i investigador que té la seva primera assignació a la 
FOOT segons la seva tipologia. Aquestes dades han estat extretes del web de “Dades estadístiques 
i de gestió” de la UPC dins de l’apartat del Quadre de Comandament (podeu consultar l’enllaç en 
https://gpaq.upc.edu/lldades/quadrecomandament.asp?codiCentre=370 [EVIDÈNCIA-10]). Cal 
notar que el nombre de doctors del curs 2017/18 al 2018/19 va baixar degut a les jubilacions. 
 
Composició del PDI en 1era assignació: 
 

 
 

https://muocv.masters.upc.edu/ca
https://muocv.masters.upc.edu/ca
https://futur.upc.edu/FOOT
https://futur.upc.edu/FOOT
https://gpaq.upc.edu/lldades/quadrecomandament.asp?codiCentre=370
https://gpaq.upc.edu/lldades/quadrecomandament.asp?codiCentre=370
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PDI en 1era assignació: 
 

 
 
Tant la FOOT com el Centre Universitari de la Visió (CUV), que és el centre on es fan la majoria de 
les pràctiques clíniques de les titulacions de la FOOT, treballem amb una gran complicitat amb 
l’entorn. En particular, aquestes pràctiques (en el CUV) es centren en la metodologia anomenada 
aprenentatge-servei, on s’atenen persones sense recursos econòmics procedents de serveis 
socials d’Ajuntaments i d’entitats socials d’arreu de Catalunya. Per tal de desenvolupar aquesta 
important tasca, el CUV compta amb un professorat altament qualificat i implicat. Aquest professorat 
es pot consultar en l’enllaç https://cuv.upc.edu/ca/serveis/professors-i-professionals [EVIDÈNCIA-
11]. 
 
En referència al professorat específic del MUOCV, es detallarà en l’estàndard 4: Adequació del 
professorat al programa formatiu. 
 

Agents que han participat en l’elaboració de l’informe d’acreditació (Comitè 
d'Avaluació Interna) 

 

Nom i Cognoms 
 

Càrrec 
 

Col·lectiu 

Joan Gispets Parcerisas Degà PDI 

Mª Consuelo Varón Puentes Vicedegana Cap d’Estudis de Màster PDI 

Xavier Molinero Albareda Vicedegà de Qualitat i Economia PDI 

Eulalia Sanchez Herrero Docent del Màster PDI 

Genís Cardona Torradeflot Docent del Màster PDI 

Imma Gorgori Ramon Cap de la Unitat Transversal de Gestió de 
l’Àmbit de l'Òptica i Optometria 

PAS 

Judith Ortiz de Galisteo Lara Responsable de Gestió Acadèmica PAS 

Maialen Aldape Beitia Delegada del Màster Estudiantat 

 

Procés d'elaboració de l'informe d’acreditació 

En el mes de desembre de 2019 el Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (GPAQ) de la UPC 
informa al centre que la titulació "Màster en Optometria i Ciències de la Visió" té prevista la visita 
externa d’acreditació per a la segona quinzena del mes de setembre de 2020. A partir d’aquell 
moment s’estableixen una sèrie d’actuacions per dur a terme l’autoinforme d’acreditació. 

https://cuv.upc.edu/ca/serveis/accio-social/serveis-socials
https://cuv.upc.edu/ca/serveis/professors-i-professionals
https://cuv.upc.edu/ca/serveis/professors-i-professionals
https://cuv.upc.edu/ca/serveis/professors-i-professionals
https://www.upc.edu/gpaq/ca
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Actuacions: 
 

1) Constituir el Comitè d’Avaluació Interna (CAI). 
 
2) Revisar i fer el seguiment del Pla de Millora introduït en l’aplicació del Seguiment i 
Acreditació de les Titulacions (SAT). Podeu veure una còpia a data de maig de 2020 en el 
WEB de les evidències de la present acreditació, https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-
2020/evidencies [EVIDÈNCIA-12]. 
 
3) Emplenar la versió actualitzada (2019) del model pautat per fer l'autoinforme d'acreditació 
de l'aplicació SAT, https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies 
[EVIDÈNCIA-12] . 

Durant els mesos de desembre i gener, el Vicedeganat de Qualitat i Economia assumeix la 
responsabilitat de liderar el procés i cerca la documentació necessària per a l’elaboració de 
l’autoinforme d’acreditació. 

La Comissió Permanent (CP) és l’òrgan col·legiat i executiu del centre encarregat de vetllar per la 
qualitat dels ensenyaments impartits a la FOOT ja que assumeix les competències de la Comissió 
de Qualitat (Acord CP2017-04-26.03, https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies 
[EVIDÈNCIA-13]). Per tant, la CP serà l’encarregada d’aprovar tots els aspectes referents a 
l’acreditació. 

FEBRER (4 de febrer de 2020). La CP aprova la creació de la Comissió d’Avaluació Interna (CAI), 
Acord CP.FOOT/2020/01/03 (https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies 
[EVIDÈNCIA-14]). 

MARÇ. Durant el mes de març de 2020, la CAI elabora la versió 1 de l’autoinforme d'acreditació de 
l'aplicació SAT (https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies [EVIDÈNCIA-15]). El 
procés de recollida de dades es fa de manera coordinada amb la Cap de Gestió d’Estudis de Grau 
i de Màster de la FOOT, la Tècnica de Qualitat, comptant en tot moment amb la participació i 
col·laboració del Gabinet de Planificació i Avaluació de la Qualitat de la UPC (GPAQ).  

La versió 1 de l’autoinforme d'acreditació es trasllada a la CP. Aquest òrgan fa les esmenes que 
creu adients i aprova la 1era versió de l’autoinforme d’Acreditació per lliurar-lo al GPAQ, Acord 
CP.FOOT/2020/04/01 (https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies, [EVIDÈNCIA-
15]. 

ABRIL (límit 2 d’abril). A principis d’abril es lliura la versió definitiva 1 de l’autoinforme d'acreditació, 
aprovada per la CP, al GPAQ. El GPAQ fa la seva revisió tècnica, tal i com s’estableix en el calendari 
de treball.  

ABRIL (14 al 16 d’abril de 2020). Una vegada feta la revisió tècnica de l’autoinforme per part del 
GPAQ, s’incorporen els seus comentaris, i la CAI elabora una versió 2 de l’autoinforme d'acreditació. 

ABRIL (20 d'abril al 27 d’abril de 2020). A finals d’abril es fa una exposició pública a tota la comunitat 
FOOT. Aquesta exposició pública consisteix en difondre, durant un mínim de 7 dies, a la comunitat 
FOOT (estudiantat, PDI i PAS) la versió 2 de l’autoinforme per tal que facin les esmenes i comentaris 
que creguin adients. 

https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies
https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies
https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies
https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies
https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies
https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies
https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies
https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies
https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies
https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies
https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies
https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies
https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies
https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies
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ABRIL (29 d’abril de 2020). Tenint present les aportacions de la comunitat, la CP fa les esmenes 
que creu adients i aprova l’autoinforme definitiu d’acreditació per lliurar-lo al GPAQ, Acord 
CP.FOOT/2020/05/02 (https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies, [EVIDÈNCIA-
16]). 

MAIG (7 de maig). Es fa el lliurament al GPAQ de l’autoinforme d’acreditació. 

MAIG (12 de maig). Es fa el lliurament a l’AQU de l’autoinforme d’acreditació. 

Tot seguit es presenta un cronograma que resumeix tot el procés d’elaboració esmentat. 
 

Cronograma de les activitats 
Activitats des-19 gen-20 feb-20 març-20 abr-20 maig-20 

GPAQ informa a la FOOT de 
l’acreditació 

17 
desembre           

Vicedegà de Qualitat es documenta             
CP aprova la CAI      (5 febrer)       
CAI elabora la versió 1 de 
l’autoinforme             
CP aprova la versió 1 de 
l’autoinforme        (25 març)     
Lliurament al GPAQ de la versió 1 
de l’autoinforme          

(límit 2 
abril)   

Incorporar comentaris GPAQ i 
elaborar versió 2 de l’autoinforme     

(14-16 
abril)  

Exposició Pública i aprovació ORG  
de versió 2 de l’autoinforme*         

 (20 abril 
- 2 maig)   

Lliurament de l’autoinforme a AQU           12 maig 
 
* Del 20 d’abril al 27 d’abril Exposició Pública. El 22 d’abril convocatòria de la CP (el 28 d’abril 
s’enviaran les esmenes de l’Exposició Pública als membres de la CP). El 29 d’abril CP. El 7 de maig 
lliurament de l’autoinforme al GPAQ. 

Valoració de la implicació dels agents i de les evidències aportades 

Els principals promotors de l’elaboració de l’informe d’acreditació ha estat la Comissió d’Avaluació 
Interna (CAI) de la FOOT que engloba els grups d’interès més rellevants per a l’acreditació del 
Màster: l’equip directiu (3), del personal d’administració i serveis (2), del Personal Docent i 
Investigador que hi fa docència (2) i de l’estudiantat (1). La CAI ha seguit detalladament tot el procés 
d’elaboració de l’informe així com el seu contingut. 

En l'elaboració d'aquest informe també hi ha intervingut, especialment, el Gabinet de Planificació, 
Avaluació i Qualitat (GPAQ) de la UPC, la Cap de Gestió d’Estudis de Grau i de Màster de  la FOOT 
i la Tècnica de Qualitat. 

Per la seva banda, l’exposició pública ha implicat a tota la comunitat. D’aquesta manera s’ha 
aconseguit una total transparència i implicació de la comunitat de la FOOT. 

https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies
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Tant les dades aportades, com tot el conjunt d’evidències, que apareixen en l’elaboració de l’informe 
d'acreditació del “Màster en Optometria i Ciències de la Visió “ han estat estretes de diferents bases 
de dades: 

• Sistema de Gestió Acadèmica (PRISMA), de la UPC 
• Descriptor de Recerca i Activitat Acadèmica (DRAC), de la UPC 
• Institut de Ciències de l’Educació (ICE), de la UPC 
• Principals indicadors de la FOOT i de les Titulacions que s'hi imparteixen, tant a nivell intern 

de la UPC, com a nivell extern de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya (AQU).  Podeu veure els corresponents enllaços en el web 
https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/dades-i-indicadors [EVIDÈNCIA-17]. 

Finalment, podem dir que els agents implicats en l’elaboració de l’informe han mostrat un alt grau 
d’implicació i compromís en el procediment d’Acreditació. Tanmateix, amb el conjunt d’evidències 
aportades, la CAI de la FOOT considera que es dóna una visió completa de la formació realitzada 
en el Màster i dels diferents processos de qualitat establerts per tal de garantir la qualitat del 
programa formatiu.  

https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/dades-i-indicadors
https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/dades-i-indicadors
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2. Valoració de l’assoliment dels estàndards 
ESTÀNDARD 1: QUALITAT DEL PROGRAMA FORMATIU 

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. 

D'acord amb la "Guia per a l’acreditació de les titulacions oficials de grau i màster" d'AQU Catalunya, aquest estàndard, a 
excepció de l’adequació del perfil d’ingrés dels estudiants (1.3) i dels mecanismes de coordinació (1.4), queda 
automàticament satisfet amb la verificació inicial de la titulació i, en conseqüència, no serà objecte de valoració durant les 
audiències. 
 
1.2 El pla d’estudis i l’estructura del currículum són coherents amb el perfil de competències 

i amb els objectius de la titulació. 
D'acord amb la "Guia per a l’acreditació de les titulacions oficials de grau i màster" d'AQU Catalunya, aquest estàndard, a 
excepció de l’adequació del perfil d’ingrés dels estudiants (1.3) i dels mecanismes de coordinació (1.4), queda 
automàticament satisfet amb la verificació inicial de la titulació i, en conseqüència, no serà objecte de valoració durant les 
audiències. 
 
1.3 Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat per a la titulació i el seu nombre 

és coherent amb el nombre de places ofertes. 
 

• Valoració de la Ràtio oferta/demanda i la seva evolució.  
 
La següent taula mostra un resum de les dades corresponents i l’oferta/demanda i la seva evolució. 
Aquestes dades han estat estretes del WEB de Dades estadístiques i de gestió proporcionades pel 
Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (veure l’apartat “quadres de comandament” del WEB 
https://gpaq.upc.edu/lldades/ [EVIDÈNCIA-18]). Les dades pel curs 2019-2020 han estat 
proporcionades o actualitzades per la Cap de Gestió d’Estudis de Grau i de Màster de la FOOT en 
data de març de 2020 (amb l’aplicatiu PRISMA, https://prisma-nou.upc.edu/ [EVIDÈNCIA-8], entre 
d’altres). 
 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Oferta de places  20 20 20 20 20 
Preinscripció  38 36 46 49 26 
Preinscripció vs oferta  190% 180% 230% 245% 130% 
Estudiantat NOU 24 23 27 29 24 
Estudiantat NOU (dones) 17 17 23 25 16 
Estudiantat NOU (homes) 7 6 4 4 8 
Oferta de places vs Estudiantat 
NOU 83% 87% 74% 69% 83% 
Preinscripció vs Estudiantat NOU 158% 156% 170% 169% 108% 
Estudiantat TOTAL 39 39 42 51 44 
Estudiantat TOTAL (dones) 30 27 34 43 32 
Estudiantat TOTAL (homes) 9 12 8 8 12 

 
En la taula es pot veure el bon comportament del Màster Universitari en Optometria i Ciències de la 
Visió. Pel que fa referència a l’oferta de places dels darrers tres cursos respecte l’estudiantat nou 
els valors oscil·len entre el 69% i el 83%. Pel què fa referència a demanda dels darrers cursos 
2017/18 i 2018/19, ha estat de 46 preinscripcions per a 20 places ofertades pel curs 2017/18 i de 

https://gpaq.upc.edu/lldades/
https://gpaq.upc.edu/lldades/
https://prisma-nou.upc.edu/
https://prisma-nou.upc.edu/
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49 preinscripcions per a 20 places ofertades pel curs 2018/19. Amb tot però, s’ha experimentat una 
davallada en el curs 2019/20, en el que hi ha només 26 preinscripcions per a 20 places ofertades. 
 
Aquesta davallada en la demanda pot ser conseqüència de diversos factors. Per una banda, hi ha 
una  preocupació important pel fet que les enquestes reflecteixen que els estudiants mostren un 
nivell de satisfacció que no és òptim. Tanmateix, la demanda de professionals titulats al mercat és 
molt alta, de manera que els titulats reben una pressió important per a posar-se a treballar abans 
d’acabar el màster. També és cert que l’oferta de màsters oficials en optometria i ciències de la visió 
ha anat augmentant de forma important durant els darrers anys, de manera que els estudiants de 
l’estat espanyol compten ara amb una major diversitat per un màster de l’àmbit que tenien fa uns 
anys. Aquests i altres aspectes es posen de manifest en el document Informes de seguiment de les 
titulacions: Màster Universitari en Optometria i Ciències de la Visió del 16 d’octubre de 2019 (acord 
de la Comissió Permanent CP.FOOT/2019/11, https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-
qualitat/informes-de-seguiment-de-les-titulacions-1/ist-octubre-2019/ist-foot-2018-
2019_master_16-10-19.pdf/view [EVIDÈNCIA-19]). En particular, es poden consultar les accions 
de millora “370.M.538. Nou Pla d'Estudis de Màster” i “370.M.540. Continguts i competències 
clíniques, així com itineraris, en el Màster ”. 
 
Posteriorment, les accions de millora que s’han previst per l’any 2020 queden reflectides en el 
document Informes de seguiment de les titulacions: Màster Universitari en Optometria i Ciències de 
la Visió del 2020 que s’aprovarà per la Comissió Permanent a finals del 2020 (en el moment de 
redactar aquest informe, març de 2020, encara no es tenia aquest document), on es preveuen tant 
accions de caràcter immediat com futur. 
 

• Valoració del perfil dels estudiants d’accés, en especial de l’àmbit d’on provenen i la 
necessitat de cursar complements formatius 
 

El Màster proporciona una especialització professional en les diverses àrees pròpies de l'òptica i 
l'optometria, així com una millora de les destreses clíniques aplicades i capacitació per a la recerca 
en el camp de les ciències de la visió. Per tant, el perfil d’ingrés dels estudiants és l’adient, tot 
considerant que són diplomats o graduats en Òptica i Optometria, com s’estableix en el VERIFICA. 
Aquest informe del VERIFICA es troba en els enllaços corresponents de la WEB de la FOOT 
(https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/informes-de-seguiment-de-les-titulacions 
[EVIDÈNCIA-20]) i de la WEB de la UPC 
(https://gpaq.upc.edu/sat/Informes_public_sat.asp?tipus_informe=verificacio [EVIDÈNCIA-21]): “En 
el caso de este máster, no se establecen requisitos específicos para la admisión. Serán candidatos 
al máster aquellos que estén en posesión del título de Graduado en Óptica y Optometría, Diplomado 
en Óptica y Optometría y Diplomado en Óptica”. 
 
Pel que fa a la procedència dels estudiants, podem trobar les dades en l’apartat de docència del 
WEB de Dades Estadístiques de Gestió (https://gpaq.upc.edu/lldades/, [EVIDÈNCIA-18]). En la 
següent taula tenim un resum de les dades. Podem comprovar com en els darrers tres anys hi ha 
hagut un increment percentual considerable d’estudiantat procedent d’universitat estatals fora de la 
UPC, degut a la bona reputació docent dels estudis d’òptica i optometria de la Facultat. Per la seva 
banda, el percentatge d’estudiantat procedent de l’estranger ha estat en els darrers tres anys escàs. 
La majoria de l’estudiantat estranger és d’Itàlia o Portugal i no pas de països amb parla anglesa, ja 
que el MUOCV no es fa en anglès. 
 

Procedència 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019/2020 
UPC 90,2% 84,6% 71,4% 74,5% 69,8% 
Resta d’Universitats Estatals (no UPC) 7,3% 7,7% 23,8% 21,6% 27,9% 
Universitats Estrangeres 2,4% 7,7% 4,8% 3,9% 2,3% 
TOTAL estudiants 41 39 42 51 43 

https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/informes-de-seguiment-de-les-titulacions-1/ist-octubre-2019/ist-foot-2018-2019_master_16-10-19.pdf/view
https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/informes-de-seguiment-de-les-titulacions-1/ist-octubre-2019/ist-foot-2018-2019_master_16-10-19.pdf/view
https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/informes-de-seguiment-de-les-titulacions-1/ist-octubre-2019/ist-foot-2018-2019_master_16-10-19.pdf/view
https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/informes-de-seguiment-de-les-titulacions-1/ist-octubre-2019/ist-foot-2018-2019_master_16-10-19.pdf/view
https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/informes-de-seguiment-de-les-titulacions)
https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/informes-de-seguiment-de-les-titulacions-1/ist-octubre-2019/ist-foot-2018-2019_master_16-10-19.pdf/view
https://gpaq.upc.edu/sat/Informes_public_sat.asp?tipus_informe=verificacio
https://gpaq.upc.edu/sat/Informes_public_sat.asp?tipus_informe=verificacio
https://gpaq.upc.edu/lldades/
https://gpaq.upc.edu/lldades/
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Tanmateix, hi ha uns criteris de valoració de mèrits i selecció dels preinscrits, tal i com s’estableix i 
es detalla en el VERIFICA (https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/informes-de-
seguiment-de-les-titulacions) [EVIDÈNCIA-20] i 
(https://gpaq.upc.edu/sat/Informes_public_sat.asp?tipus_informe=verificacio) [EVIDÈNCIA-21]) i en 
el WEB de la Màster, https://muocv.masters.upc.edu/ca/informacio-general [EVIDÈNCIA-22]. 
 
Finalment, destaquem l’alta satisfacció de l’estudiantat del Màster en el curs acadèmic 2018-2019 
respecte si el nivell acadèmic d’accés era adient (no es disposen de dades posteriors). Tot i que 
la participació en l’enquesta corresponent va ser només del 29.6% (8 dels 27 titulats), la 
satisfacció en aquest aspecte té una puntuació de 4.5 sobre 5 
(https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/estudiantat/enquesta-de-satisfaccio-de-
titulats/titulats-de-master [EVIDÈNCIA-29]). En aquest punt destaquem que, per tal d’augmentar 
la participació en les enquestes del curs acadèmic 2018-2019 (només del 29.6%), es va fer una 
acció de millora al respecte “379.M.544.2020 Augmentar la participació en les enquestes” (vegeu el 
Pla de Millora de l’aplicació SAT, https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies 
[EVIDÈNCIA-12]). 
 

• Valoració del reconeixement de crèdits  
 
El reconeixement de crèdits en el MUOCV no té un tracte específic, en general es segueix la 
Normativa Acadèmica dels estudis de Grau i Màster (NAGRAMA) de la UPC. Aquesta normativa és 
consultable en el WEB https://www.upc.edu/sga/ca/normatives/NormativesAcademiques 
[EVIDÈNCIA-23]. Ara bé, en el cas del MUOCV el reconeixement amb més demanda és per 
l’experiència laboral i professional, d’un màxim de 9 ECTS com s’indica en el NAGRAMA. 
 

• Valoració de la perspectiva de gènere en la impartició de la titulació (Article 28.1 de 
la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes).  

 
Quan es fa una anàlisi de l’evolució de l’estudiantat de nou ingrés i de l’estudiantat total matriculat 
per gènere s’aprecia clarament un percentatge superior de dones vers els d’homes, tal i com 
succeeix en qualsevol estudi sanitari. Les dades estretes del WEB de Dades estadístiques i de 
gestió proporcionades pel Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (apartat “quadres de 
comandament” del WEB https://gpaq.upc.edu/lldades/ [EVIDÈNCIA-18]), i actualitzades pel curs 
2019-2020 per la Cap de Gestió d’Estudis de Grau i de Màster de la FOOT en data de març de 2020 
(amb l’aplicatiu PRISMA, https://prisma-nou.upc.edu/ [EVIDÈNCIA-8], entre d’altres). es troben en 
la següent taula. 
 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019/2020 
Estudiantat NOU 24 23 27 29 24 
Estudiantat NOU (dones) 17 (71%) 17 (74%) 23 (85%) 25 (86%) 16 (67%) 
Estudiantat NOU (homes) 7 (29%) 6 (26%) 4 (15%) 4 (14%) 8 (33%) 
Estudiantat TOTAL 39 39 42 51 44 
Estudiantat TOTAL (dones) 30 (77%) 27 (69%) 34 (81%) 43 (84%) 32 (73%) 
Estudiantat TOTAL (homes) 9 (23%) 12 (31%) 8 (19%) 8 (16%) 12 (27%) 

 
Per la seva banda, el MUOCV segueix les directrius detallades en el Programa d’Igualtat de Gènere 
a la UPC [EVIDÈNCIA-24]. En particular, es tracta el III Pla d'Igualtat de Gènere de la UPC 
[EVIDÈNCIA-25]. En aquest Pla d’Igualtat de Gènere s’impulsen polítiques de gènere per promoure 
la igualtat entre homes i dones. Els òrgans de govern per vetllar per aquest fi són: 

• Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica (o en qui delegui les competències quant a gènere). 

https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/informes-de-seguiment-de-les-titulacions
https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/informes-de-seguiment-de-les-titulacions
https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/informes-de-seguiment-de-les-titulacions-1/ist-octubre-2019/ist-foot-2018-2019_master_16-10-19.pdf/view
https://gpaq.upc.edu/sat/Informes_public_sat.asp?tipus_informe=verificacio
https://gpaq.upc.edu/sat/Informes_public_sat.asp?tipus_informe=verificacio
https://muocv.masters.upc.edu/ca/informacio-general
https://muocv.masters.upc.edu/ca/informacio-general
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/estudiantat/enquesta-de-satisfaccio-de-titulats/titulats-de-master
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/estudiantat/enquesta-de-satisfaccio-de-titulats/titulats-de-master
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/estudiantat/enquesta-de-satisfaccio-de-titulats/titulats-de-master
https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies
https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies
https://www.upc.edu/sga/ca/normatives/NormativesAcademiques
https://www.upc.edu/sga/ca/normatives/NormativesAcademiques
https://gpaq.upc.edu/lldades/
https://gpaq.upc.edu/lldades/
https://prisma-nou.upc.edu/
https://prisma-nou.upc.edu/
https://igualtat.upc.edu/ca
https://igualtat.upc.edu/ca
https://igualtat.upc.edu/ca
https://govern.upc.edu/ca/consell-de-govern/consell-de-govern/sessio-4-2016-de-consell-de-govern/12/aprovacio-del-iii-pla-digualtat-de-genere-de-la-upc/12-46-aprovacio-del-iii-pla-igualtat-genere-upc.pdf/@@display-file/visiblefile/
https://govern.upc.edu/ca/consell-de-govern/consell-de-govern/sessio-4-2016-de-consell-de-govern/12/aprovacio-del-iii-pla-digualtat-de-genere-de-la-upc/12-46-aprovacio-del-iii-pla-igualtat-genere-upc.pdf/@@display-file/visiblefile/
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• Comissió d’Igualtat (Acord núm. 35/2016 del Consell de Govern). Notem que el degà de la 
FOOT forma part d’aquesta Comissió. 

• Unitat d’Igualtat (Acord núm. 34/2016 del Consell de Govern) 
• Xarxa de responsables d’igualtat a cada centre. En el cas de la FOOT el degà és el 

responsable. 
• Gabinet de Sostenibilitat i d’Igualtat d’Oportunitats 

 
El fet de que el MUOCV sigui una titulació de l’àmbit de la salut, dóna peu a que, en aquest cas, el 
nombre de dones en aquesta titulació és sensiblement superior al d’homes (contràriament al que 
passa en la majora de les altres titulacions de la pròpia UPC). En particular, en el MUOCV no es 
detecta cap discriminació de gènere. 
 
Per la seva banda, la FOOT es basa en el “Marc general per a la INCORPORACIÓ DE LA 
PERSPECTIVA DE GÈNERE EN LA DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA de l’AQU” 
(http://www.aqu.cat/doc/doc_19381922_1.pdf [EVIDÈNCIA-26]) elaborat per l’AQU. Aquest marc, 
estableix una sèrie de directrius i reflexions que cal fer en les ciències de la salut i, especialment, 
en els biaixos de gènere més comuns en les Ciències de la Salut. En particular, aquest biaix de 
gènere és definit en aquest cas com la diferència en el tractament mèdic de dones i homes, l'impacte 
dels quals pot ser positiu, negatiu o neutre per a la seva salut. 
 
Algunes de les idees, extretes d’aquest marc general, que es contemplen en el Pla d’Estudis vers 
la perspectiva de gènere són: la interacció que entre el sexe i el gènere produeix diferències en 
l'expressió dels estats de salut/malaltia, els estudis epidemiològics que han identificat diferències 
en la freqüència de les malalties entre sexes, etc. 
 
Finalment, també es té en consideració les directrius exposades en el Diputació de Barcelona al 
respecte, https://www.diba.cat/es/web/entorn-urba-i-salut/perspectiva-de-genere [EVIDÈNCIA-27]: 
promoure la sensibilització sobre els aspectes bio-psico-socials i de gènere a la salut als 
professionals de tots els àmbits implicats en els equipaments; tenir present l'impacte diferencial de 
gènere de les polítiques que es desenvolupen tant a l'hora d'analitzar, planificar, implementar com 
a l'hora d'avaluar les polítiques, per tal de prevenir discriminacions i promoure'n l'equitat; etc. 
 
1.4 La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats. 
Arrel del darrer procés d’acreditació del MUOCV del 2016, s’ha experimentat una major 
conscienciació de la coordinació. En particular, l’acció de millora 370.M.529.2018 dels Informes de 
Seguiment de les Titulacions de la FOOT d’octubre de 2018 (https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-
de-la-qualitat/informes-de-seguiment-de-les-titulacions-1/ist-octubre-2018/ist-foot-2017-
2018_master_17-10-18.pdf/view [EVIDÈNCIA-28]) sorgeix davant de la necessitat d’Implantar un 
sistema per la coordinació d'assignatures d'un mateix semestre, matèries i competències. En 
aquesta acció es va aconseguir que a partir de cada curs acadèmic 2017-2018 es fessin reunions 
amb els coordinadors de totes les assignatures del màster per tal de millorar aquells punts febles 
que els estudiants, a través d’enquestes i de reunions presencials, van fer arribar al Vicedeganat 
Cap d’Estudis del Màster. 
 
En particular, a partir del curs 2017-2018, cada curs acadèmic s’organitzen reunions de coordinació 
vertical i horitzontal, tant amb els estudiants com amb el professorat, per tal de distribuir la càrrega 
de feina durant el quadrimestre. Aquestes reunions són un dels mecanismes establerts per fer la 
coordinació tant horitzontal com vertical. Les evidències al respecte són correus electrònics i 
documents interns del Vicedeganat Cap d’Estudis del Màster 
(https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies, [EVIDÈNCIA-87]). 
 
Tanmateix, el degà i el Vicedeganat Cap d’Estudis de Màster organitzen una reunió amb tots els 
coordinadors de les assignatures per tal d’analitzar els punts febles i punts forts que s’han detectat 
per tal de prendre les accions de millora adients.  
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Paral·lelament a aquestes accions de coordinació, al final de cada curs acadèmic hi ha una trobada 
entre el degà i el Vicedeganat Cap d’estudis de Màster amb els alumnes de la promoció per tal de 
fer un intercanvi d’impressions a qualsevol nivell: horaris, matèria i contingut de les diferents 
assignatures, coordinació que s’ha constatat o no, càrrega de treball, l’assoliment de les 
competències, etc. Les conclusions d’aquesta trobada es traslladen a l’Equip Directiu, que pren les 
mesures adients per anar millorant els diferents aspectes, especialment les mancances i les 
febleses detectades. Els resultats d’aquesta millora queden reflectits en les enquestes de satisfacció 
que es fan als estudiants i en els informes de satisfacció elaborats pel propi centre. 
 
Per una banda, hi ha les enquestes de satisfacció elaborades periòdicament per la pròpia UPC que 
es poden trobar en el web del Portal de dades i indicadors de la UPC del GPAQ 
(https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/estudiantat/enquesta-de-satisfaccio-de-
titulats/titulats-de-master [EVIDÈNCIA-29]). Malgrat tot, la participació en aquestes enquestes ha 
estat poc significativa en la darrera edició del curs acadèmic 2018-2019, tal i com es veurà en 
posteriors apartats (“ESTÀNDARD 5: EFICÀCIA DELS SISTEMES DE SUPORT A 
L'APRENENTATGE“, “ESTÀNDARD 6: QUALITAT DELS RESULTATS DELS PROGRAMES 
FORMATIUS”, etc.). Recordem que, tal i com s’ha exposat anteriorment, es va fer una acció de 
millora respecte aquesta baixa participació en les enquestes: “379.M.544.2020 Augmentar la 
participació en les enquestes” (vegeu el Pla de Millora de l’aplicació SAT, 
https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies  [EVIDÈNCIA-12]). 
 
Per altre banda, hi ha els “Informes de valoració de les enquestes de les assignatures i de docència”, 
elaborats per la Cap de la Unitat Transversal de Gestió de l’Àmbit de l’Òptica i l’Optometria, que es 
presenten a la Comissió Permanent per ser analitzats (Informes CP/11/05/16, CP/13/07/16, 
CP/24/04/17, CP/14/03/2018, CP/17/10/2018, CP/15/05/2019 que es troben en l’enllaç 
https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies/informes-de-valoracio-de-les-
enquestes-de-docencia-de-la-cp [EVIDÈNCIA-30]). 
 
1.5 L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un impacte 

positiu sobre els resultats de la titulació. 

Com s’ha comentat en l’apartat anterior, referent al perfil d’ingrés de l’estudiantat, el MUOCV 
segueix la Normativa Acadèmica dels estudis de Grau i Màster (NAGRAMA), 
https://www.upc.edu/sga/ca/normatives/NormativesAcademiques [EVIDÈNCIA-23]. 

A banda d’aquesta normativa, el centre dóna una informació detallada de diferents aspectes 
normatius i d’aplicació en el Màster que contribueixen a una major transparència, claredat i qualitat 
en el seguiment dels estudis. Tota aquesta informació es pot trobar en l’apartat “Curs actual” de la 
WEB de la FOOT (https://foot.upc.edu/ca/curs-actual [EVIDÈNCIA-31]). En destaquem alguns 
exemples: 

• Convalidacions i reconeixements d’ECTS 
• Pràctiques Acadèmiques Externes (PAE's) 
• Experiència professional 
• Activitats que permeten reconeixement de crèdits 
• Treball de Fi d'estudis 
• Programes de mobilitat 

 
Pel que fa referència al professorat, s’han dut a terme dues accions de millora al respecte. 
Per una banda, l’acció 370.M.514.2016, “Completar la informació del professorat” dels Informes de 
Seguiment de les Titulacions de la FOOT d’octubre de 2018 (https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-
de-la-qualitat/informes-de-seguiment-de-les-titulacions-1/ist-octubre-2018/ist-foot-2017-
2018_master_17-10-18.pdf/view, [EVIDÈNCIA-28]), ha donat visibilitat a un breu currículum del 
professorat a partir del web de la FOOT i de les guies docents. D’aquesta manera es pot comprovar 
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que el professorat del Màster és altament especialitzat i realment contribueix en un impacte positiu 
sobre els d’adquisició de les competències per part de l’estudiantat. 
Per altra banda, l’acció 370.M.516.2016 “Potenciar la presència de professors doctors amb docència 
al Màster” dels Informes de Seguiment de les Titulacions de la FOOT d’octubre de 2018 
(https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/informes-de-seguiment-de-les-titulacions-1/ist-
octubre-2018/ist-foot-2017-2018_master_17-10-18.pdf/view, [EVIDÈNCIA-28]), ha permès un 
major nombre de professors doctors i especialitzats en el Màster, que novament han contribuït a 
una millor comprensió i desenvolupament del seu programa formatiu. Amb tot però, les darreres 
jubilacions han fet que en el darrer curs acadèmic hi hagués una disminució de professorat doctor. 
Degut al constant degoteig de jubilacions i a l’augment del professorat associat a temps parcial, per 
tal de millorar la contractació d’aquest darrer professorat, s’ha establert una nova acció de millora 
370.M.543.2020 “Establir directrius de contractació del professorat Associat a Temps Parcial (ATP)” 
(veure el Pla de Millora del SAT, https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies 
[EVIDÈNCIA-12]). Aquesta acció pretén establir unes directrius de contractació del professorat 
associat a temps parcial segons les necessitats de les titulacions de la FOOT, a banda de les 
necessitats internes que puguin tenir els departaments per motius no estrictament docents. Donades 
les característiques eminentment clíniques del màster, el perfil del professorat que es cerca no 
necessàriament és el de doctor, sinó un professional clínic altament especialitzat, preferiblement 
doctor això sí. En aquest sentit, els professors associats de nova contractació, seguint les directrius 
esmentades, compten amb aquest perfil, al tractar-se de professionals clínics amb experiència 
contrastada en cada un dels seus respectius camps d'especialització 

 
1.6 La titulació recull les modificacions que s’han identificat arran dels anteriors seguiments 

i del procés d’acreditació de l’ensenyament.  
L’anterior acreditació va tenir la seva resolució favorable pel Consejo de Universidades el 4 
d’octubre de 2016 (https://www.upc.edu/seguimentdetitulacions/ca/acreditacio/acreditacio-de-les-
titulacions-de-la-upc [EVIDÈNCIA-34]). Des d’aleshores s’han anat desenvolupant una sèrie 
d’accions de millora que anualment han estat analitzades en els Informes de Seguiment del Màster. 
Aquests informes anuals han estat aprovats per la Comissió Permanent i es poden consultar en 
l’apartat de Qualitat del WEB de la FOOT: https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-
qualitat/informes-de-seguiment-de-les-titulacions-1 [EVIDÈNCIA-35]. 
Les accions de millora establertes inicialment en l’informe “Resposta als Informes finals d'acreditació 
de les titulacions (15 juliol 2016)“  [EVIDÈNCIA- 28], que es poden veure detallades en el WEB 
corresponent  del Pla de Millora de l’aplicatiu SAT (https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-
2020/evidencies, [EVIDÈNCIA-12]) són les següents: 

• 370.M.508. Actualitzar la informació sobre la política de qualitat. 
• 370.M.509. Actualitzar el disseny del SGIQ. 
• 370.M.510. Implementar el seguiment de les titulacions. 
• 370.M.511. Incorporar la documentació generada pel funcionament del SGIQ al conjunt 

d'evidències que donen suport al propi SGIQ. 
• 370.M.512. Millora de la informació pública de Grau i de Màster. 
• 370.M.513. Uniformitzar la informació en espanyol i en anglès. 
• 370.M.514. Completar la informació del professorat. 
• 370.M.515. Publicar a la web les memòries anuals de la FOOT amb accés públic des de 

2009. 
• 370.M.516. Potenciar la presència de professors doctors amb docència al Màster. 
• 370.M.517. Incentivar una major dedicació a la investigació. 
• 370.M.518. Implantar un sistema per la coordinació d'assignatures d'un mateix semestre, 

matèries i competències. 
• 370.M.519. Actualitzar la memòria del grau incloent el criteri sobre l'oferta de places i el tipus 

d'ensenyament ofertat. 
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• 370.M.520. Actualitzar la memòria del màster especificant les condicions d'accés i el nombre 
de places ofertades. 

• 370.M.524. Completar les competències de les assignatures del màster. 

Posteriorment, a finals del 2018 es va fer una anàlisi de les “Accions de millora i Informes de 
Seguiment de les Titulacions en resposta als Informes finals d'acreditació de les titulacions de la 
FOOT (desembre 2018)”. Aquest anàlisi va ser aprovat per la Comissió Permanent i es va remetre 
al GPAQ (document que es troba en l’apartat de Qualitat del WEB de la FOOT, 
https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/informes-de-seguiment-de-les-titulacions-1/ist-
octubre-2018/ist-foot-2017-2018_master_17-10-18.pdf/view [EVIDÈNCIA-28]). 
 
A trets generals, les accions de millora més rellevants que s’han dut a terme han estat: 

• 370.M.507. Millorar l'oferta dels itineraris d'especialització de Màster. 
• 370.M.512. Millora de la informació pública de Grau i de Màster. 
• 370.M.516. Potenciar la presència de professors doctors amb docència al Màster. 
• 370.M.518. Implantar un sistema per la coordinació d'assignatures d'un mateix semestre, 

matèries i competències. 
• 370.M.520. Actualitzar la memòria del màster especificant les condicions d'accés i el nombre 

de places ofertades. 
• 370.M.522. Desenvolupar mecanismes que permetin la recollida del grau de satisfacció de 

tots els grups implicats en el desenvolupament de les pràctiques externes. 
• 370.M.524. Completar les competències de les assignatures del màster. 
• 370.M.527. Millora de la informació pública de Grau i de Màster (2) 
• 370.M.529. Implantar un sistema per la coordinació d'assignatures d'un mateix semestre, 

matèries i competències. 
 
Tot i que totes aquestes accions de millora no impliquen una modificació ni de la memòria ni de la 
tipologia del MUOCV, la Junta de Facultat va aprovar el 19 de juliol de 2019 una metodologia de 
treball per a fer un nou pla d’estudis de màster que pretén ajustar als continguts a la demanda de la 
societat, pel què fa a la formació de professionals de la salut visual especialitzats, i a la demanda 
dels graduats. La metodologia preveu que el curs 2021-2022 es pugui iniciar la impartició del nou 
Màster.  
 
Paral·lelament, s’està treballant en l’obertura d’una unitat del CUV a Barcelona que pretén ser un 
referent pel què fa a la qualitat de la docència universitària en contactologia i un centre de referència 
professional. Aquesta infraestructura serà el complement perfecte al CUV de Terrassa i als centres 
de PAES per a millorar la formació de l’estudiantat del màster en aquesta àrea d’especialització. 
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ESTÀNDARD 2: PERTINÈNCIA DE LA INFORMACIÓ PÚBLICA 

2.1  El centre docent publica informació veraç, completa, actualitzada i accessible sobre les 
característiques de la titulació i el seu desenvolupament operatiu. 

En l’apartat “Els Estudis” del WEB de la FOOT (https://foot.upc.edu/ca/els-estudis [EVIDÈNCIA-36])  
hi ha un enllaç a tota informació del Màster, https://muocv.masters.upc.edu/ca [EVIDÈNCIA-58]. Per 
la seva banda, l’apartat “Curs Actual” del WEB de la FOOT (https://foot.upc.edu/ca/curs-actual, 
[EVIDÈNCIA-31] conté tota la informació actualitzada, necessària i completa sobre les 
característiques de la titulació i el seu desenvolupament del dia a dia per l’estudiantat del Màster. 
Respecte al professorat, en les guies docents de les diferents assignatures hi trobem un enllaç al 
currículum de cada professor implicat. Al mateix temps, al portal de producció científica de la UPC 
(FUTUR) (https://futur.upc.edu/FOOT, [EVIDÈNCIA-9]) es detalla el perfil de cada professor de la 
UPC.   
 
Aquesta informació s’actualitza constantment amb coordinació entre la Vicedeganat Cap d’Estudis 
de Màster, la Vicedeganat de Relacions amb l'Entorn, Comunicació i Promoció, i l’equip de suport 
de la Unitat Transversal de Gestió i dels Serveis Informàtics. 
 
A continuació es mostra una taula resum del contingut de la informació pública sobre el 
desenvolupament operatiu de les titulacions (cal considerar que alguns aspectes es detallaran en 
els subapartats corresponents). 
 

DIMENSIÓ CONTINGUTS WEB FOOT 
 
 
 
 
 
 

ACCÉS ALS ESTUDIS 

• Objectius de la titulació 
• Perfil d’ingrés 
• Perfil de sortida 
• Nombre de places ofertes 
• Criteris de selecció 
• Informació sobre preinscripció i admissió 

(procediment, calendari...) 
• Normativa de trasllats 

https://muocv.masters.upc.edu/c
a/informacio-general [EVIDÈNCIA-
22] 

 

 
MATRÍCULA 

• Període i procediment de matriculació 
• Sessions d’acollida i de tutorització 

https://muocv.masters.upc.edu/c
a/informacio-general 
[EVIDÈNCIA-22] 
Les sessions d’acollida es 
convoquen directament i es 
publica, en el seu moment, la 
notícia correspondent 
(veure la “Presentació de la 
Sessió d’Acollida del MUOCV“, 
https://foot.upc.edu/ca/intranet/ac
reditacio-2020/evidencies, 
[EVIDÈNCIA-84]). 

 
 

PLA D’ESTUDIS 

• Denominació dels estudis 
• Títol en superar els estudis de màster 
• Durada mínima dels estudis i crèdits ECTS 
• Estructura del pla d’estudis 

https://muocv.masters.upc.edu/c
a/informacio-general 
[EVIDÈNCIA-22] 

 
 
 
 

PLANIFICACIÓ 
OPERATIVA DEL 

CURS 

• Calendari acadèmic 
• Guia docent 
• Recursos d’aprenentatge: 

o Espais virtuals de comunicació 
o Laboratoris 
o Biblioteca 
o Material recomanat a l’estudiant 
o Altres 

• Pla d’acció tutorial 

https://muocv.masters.upc.edu/c
a/informacio-general 
[EVIDÈNCIA-22] 
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PROFESSORAT 
• Professorat de la titulació 
• Perfil acadèmic 
• Informació de contacte 

Guies docents del Pla d’Estudis 
(https://muocv.masters.upc.edu/c
a/informacio-general 
[EVIDÈNCIA-22]) amb el 
“FUTUR. Portal de la Producció 
Científica dels Investigadors de 
la UPC” 
(https://futur.upc.edu/FOOT 
[EVIDÈNCIA-9]) 

 
PRÀCTIQUES 
EXTERNES/ 

PROFESSIONALS 

• Objectius 
• Normativa general 
• Definició sobre si són obligatòries o optatives 
• Assignatures a les quals van lligades les 

pràctiques 
• Avançament d’institucions on es poden fer les 

pràctiques 

https://muocv.masters.upc.edu/c
a/paes [EVIDÈNCIA-64] 
 
https://foot.upc.edu/ca/curs-
actual/practiques-academiques-
externes-paes [EVIDÈNCIA-65] 

 

 
PROGRAMES DE 

MOBILITAT 

• Objectius 
• Normativa general 
• Avançament d’institucions amb convenis signats 

https://foot.upc.edu/ca/curs-
actual [EVIDÈNCIA-31] 
 
 

TREBALL FINAL DE 
MÀSTER 

• Normativa i marc general (enfocament, tipologia...) https://foot.upc.edu/ca/curs-
actual/treball-final-estudis 
[EVIDÈNCIA-54] 
  

 
2.2  El centre docent publica informació sobre els resultats acadèmics i de satisfacció. 
Anualment la memòria del centre recull informació sobre les titulacions del centre i, en particular, 
del Màster en Optometria i Ciències de la Visió. Els resultats referents a l’accés i la matrícula, a la 
mobilitat i al professorat ja han estat comentats en el subapartat anterior 2.1 “El centre docent 
publica informació veraç, completa, actualitzada i accessible sobre les característiques de la titulació 
i el seu desenvolupament operatiu”. 
 
Respecte la satisfacció dels estudiants podem trobar les dades en el web corresponent de la UPC, 
el Portal de dades i indicadors de la UPC del GPAQ 
(https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/estudiantat/enquesta-de-satisfaccio-de-
titulats/titulats-de-master, [EVIDÈNCIA-29]). Des dels indicadors de la WEB de Qualitat de la FOOT 
(https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/dades-i-indicadors, [EVIDÈNCIA-17]) també es 
pot enllaçar a aquestes dades. Tal i com s’ha explicat anteriorment en l’ESTÀNDARD 1: QUALITAT 
DEL PROGRAMA FORMATIU, subapartat 1.4 La titulació disposa de mecanismes de coordinació 
docent adequats, anualment es presenten a la Comissió Permanent els “Informes de valoració de 
les enquestes de les assignatures i de docència”, elaborats per la Cap de la Unitat Transversal de 
Gestió de l’Àmbit de l’Òptica i l’Optometria, que es presenten a la Comissió Permanent per ser 
analitzats (CP/11/05/16, CP/13/07/16, CP/24/04/17, CP/14/03/2018, CP/17/10/2018, 
CP/15/05/2019), https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies/informes-de-
valoracio-de-les-enquestes-de-docencia-de-la-cp [EVIDÈNCIA-30]. 
 
Respecte els resultats acadèmics també els trobem en el llibre de dades del Gabinet de Planificació, 
Avaluació i Qualitat de la UPC (https://gpaq.upc.edu/lldades/, [EVIDÈNCIA-18]), així com en les 
memòries anuals de la FOOT (https://foot.upc.edu/ca/lescola/memories-dactivitats, [EVIDÈNCIA-
6]). 

Finalment, els aspectes relacionats amb la inserció del mon laboral es troben en el portal Estudis 
Universitaris de Catalunya (http://estudis.aqu.cat/euc/estudi/1691 [EVIDÈNCIA-37]). Cal dir que, en 
aquest cas la inserció laboral és pràcticament del 100%. 
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Tots aquest indicadors i d’altres queden recollits en l’apartat de Qualitat de la WEB del centre 
(https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/dades-i-indicadors, [EVIDÈNCIA-17]). 
 
Tot seguit es mostra una taula resum del contingut d’una sèrie d’indicadors rellevants (cal considerar 
que alguns aspectes es detallaran en els subapartats corresponents). 
 

 
DIMENSIÓ 

 
INDICADORS DE MÀSTER 

 
WEB FOOT 

 
 
 
 
 
 
 

ACCÉS I 

MATRÍCULA 

- Nombre de places ofertes de nou accés 
- Estudiants matriculats de nou ingrés 
- Percentatge d’estudiants matriculats 

de nou ingrés respecte del total 
- Distribució dels estudiants matriculats 

en funció de la titulació d’accés 
- Nombre total d’estudiants matriculats 
- Mitjana de crèdits matriculats per 

 

Quadre de comandament de 
Màsters Universitaris del WEB de 
Dades estadístiques i de gestió de 
la  UPC, 
https://gpaq.upc.edu/lldades/ 
[EVIDÈNCIA-18] 

https://foot.upc.edu/ca/lescola/ges
tio-de-la-qualitat/dades-i-
indicadors [EVIDÈNCIA-17] 

 
 
 
 

PROFESSORAT 

- HIDA segons grau de titulació 
del professor (doctor / no 
doctor) 

- HIDA per tipologia del professor 
• permanents + lectors 
• associats 
• altres (ajudants, 

col·laboradors…) 

Quadre de comandament de 
Màsters Universitaris del WEB de 
Dades estadístiques i de gestió de 
la  UPC, 
https://gpaq.upc.edu/lldades/ 
[EVIDÈNCIA-18] 

https://foot.upc.edu/ca/lescola/ges
tio-de-la-qualitat/dades-i-
indicadors [EVIDÈNCIA-17] 

 
MOBILITAT 

- Percentatge d’estudiants propis que 
surten en programes de mobilitat 

Generals de la UPC (i en particular d 
ela FOOT): Incoming en 
https://gpaq.upc.edu/lldades/indicad
or.asp?index=1_6_1 [EVIDÈNCIA-
93], Outgoing en 
https://gpaq.upc.edu/lldades/indicad
or.asp?index=1_6_2 [EVIDÈNCIA-
94] 
Específics del Màster a les 
memòries de la FOOT, 
https://foot.upc.edu/ca/lescola/memo
ries-dactivitats, [EVIDÈNCIA-6] 
https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio

 
 

 
 

SATISFACCIÓ 

 
- Taxa d’intenció de repetir estudis (EIL) 

Quadre de comandament de Màsters 
Universitaris del WEB de Dades 
estadístiques i de gestió de la  UPC, 
https://gpaq.upc.edu/lldades/ [EVIDÈNCIA-
18] 
https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-
qualitat/dades-i-indicadors [EVIDÈNCIA-17] 

 
 
 
 

RESULTATS 

ACADÈMICS 

- Taxa de rendiment 
- Taxa d’abandonament 
- Taxa de graduació en t 
- Taxa d’eficiència en t 
- Durada mitjana dels estudis 

Quadre de comandament de Màsters 
Universitaris del WEB de Dades 
estadístiques i de gestió de la  UPC, 
https://gpaq.upc.edu/lldades/ [EVIDÈNCIA-
18] 
https://foot.upc.edu/ca/lescola/gesti
o-de-la-qualitat/dades-i-indicadors 
[EVIDÈNCIA-17] 

 
INSERCIÓ 

LABORAL 

- Taxa d’ocupació (EIL) 
- Taxa d’adequació de la feina als estudis 

(EIL) 

https://www.upc.edu/portaldades/ca/enqu
estes/insercio-laboral, [EVIDÈNCIA-42] 

http://www.aqu.cat/doc/doc_32278718_1.
pdf [EVIDÈNCIA-66] 

https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-
la-qualitat/dades-i-indicadors 
[EVIDÈNCIA-17] 
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2.3  El centre docent publica el SGIQ en què s’emmarca la titulació i els resultats del 

seguiment i l’acreditació de la titulació. 
El SGIQ es troba en constant actualització i anualment es fan els informes de seguiment de totes 
les titulacions del centre, tant del Grau com del Màster. A continuació es presenta la informació més 
rellevant respecte aquest subapartat: 

• Apartat de Qualitat: https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat [EVIDÈNCIA-0]. 
• Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ): https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-

la-qualitat/copy_of_sistema-de-garantia-interna-de-la-qualitat-de-la-foot-provisional 
[EVIDÈNCIA-38]. 

• Informes de verificació, seguiment i acreditació: https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-
qualitat/informes-de-seguiment-de-les-titulacions [EVIDÈNCIA-35]. 

 
El Vicedeganat de Qualitat i Economia és el responsable de l’actualització, execució i bon 
funcionament d’aquests aspectes. 
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ESTÀNDARD 3: EFICÀCIA DEL SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT 

 
3.1  El SGIQ implementat ha facilitat el procés de disseny, aprovació, seguiment i acreditació 

de les titulacions. 
El Vicedeganat de Qualitat i Economia és el responsable del manteniment i compliment del SGIQ. 
Tota la informació corresponent a l’àmbit de la Qualitat es troba en el WEB 
https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat [EVIDÈNCIA-0]. Aquesta WEB està 
estructurada en dues parts, la Política de Qualitat de la UPC: La XQ-UPC  (referent a la Xarxa de 
Qualitat de la UPC, https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/politica-de-qualitat-de-la-
upc-la-xq-upc [EVIDÈNCIA-39]) i la Política de Qualitat pròpia de la FOOT 
(https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/qualitat [EVIDÈNCIA-40]). En aquesta segona 
part es detallen els tres pilars de Qualitat de la FOOT: (1) el Sistema de Garantia Interna de la 
Qualitat (SGIQ), (2) el Marc per a la Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació (VSMA), i (3) 
els principals indicadors de la FOOT i les titulacions que s’hi imparteixen. 
 
Respecte al SGIQ, es troba en constant actualització degut tant als canvis interns de l’estructura de 
la mateixa FOOT, com a les peticions de la societat i a les diferents accions de millora que això 
implica. Tots aquests canvis han contribuït a desenvolupar un nou Grau en Òptica i Optometria que 
serà efectiu en el curs 2020-21, i a una reverificació del Màster Universitari en Optometria i Ciències 
de la Visió que donarà peu, previsiblement, a un Màster actualitzat a les noves demandes de la 
societat a partir del curs 2021-22.  
 
En aquest punt, l’anàlisi dels diferents indicadors considerats en el procés 2.1 del SGIQ “Garantir la 
qualitat dels programes formatiu” ha estat determinant per donar lloc a l’esmentada reverificació del 
Màster. Especialment en els aspectes com la demanda acadèmica de la titulació, la satisfacció dels 
agents implicats i especialment dels propis estudiants quan acaben el Màster. Seguint el SGIQ s’ha 
analitzat quines eren les competències que s’adquirien en el Màster i quines competències demana 
la societat.  
 
Podem afirmar doncs, que el SGIQ és una eina útil pel seguiment no només del Màster, si no també 
de totes les titulacions de la FOOT. El vicedeganat de Qualitat i Economia té un recull de correus 
electrònics personals on s’evidencia aquesta participació. 
 
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 acadèmics i la satisfacció 
dels grups d’interès. 

El procés 6.1 del SGIQ “Recollida i anàlisi de resultats” recull els principals portals per extreure la 
informació rellevant dels diferents aspectes del Màster. Podeu veure el procés en l’[EVIDÈNCIA-38] 
(https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/copy_of_sistema-de-garantia-interna-de-la-
qualitat-de-la-foot-provisional). Aquests portals de recollida de dades també es troben en el WEB 
d’indicadors principals de la FOOT (https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/dades-i-
indicadors, [EVIDÈNCIA-17]). 
 
En primer lloc, el GPAQ elabora les enquestes sobre l’actuació docent i les assignatures i recull els 
resultats en el Portal de dades i indicadors de la UPC 
(https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/estudiantat/enquestes-a-lestudiantat-de-grau-i-
masters-universitaris [EVIDÈNCIA-41] i les enquestes de satisfacció de les titulacions [EVIDÈNCIA-
7], i l’AQU Catalunya elabora les enquestes d’inserció laboral als titulats 
(https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/insercio-laboral [EVIDÈNCIA-42]).  
 
La FOOT té una bústia de suggeriments a disposició de l’estudiantat activada en tot moment 
(https://intranet1.foot.upc.edu/?q=node/197 [EVIDÈNCIA-43]). Malgrat tot, en els darrers anys 
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aquesta bústia no ha tingut la incidència desitjada. De fet, no hi ha hagut aportacions per part de 
l’estudiantat de Màster. En aquest sentit, en la sessió d’acollida es fa un especial èmfasi a la figura 
de la tutoria per tal que l’estudiantat li pugui consultar qualsevol qüestió respecte del Master. El tutor 
o la tutora orientarà o adreçarà a qui calgui a l’estudiantat. 
 
Aquestes enquestes són analitzades anualment i permeten elaborar els “Informes de valoració de 
les enquestes de les assignatures i de docència” per tal de ser presentats i debatuts a la Comissió 
Permanent (Informes CP/11/05/16, CP/13/07/16, CP/24/04/17, CP/14/03/2018, CP/17/10/2018 i 
CP/15/05/2019, https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies/informes-de-valoracio-
de-les-enquestes-de-docencia-de-la-cp [EVIDÈNCIA-30]). 
 
Tota aquesta informació dóna lloc a les accions de millora necessàries exposades en els Informes 
(anuals) de seguiment de les titulacions (https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-
qualitat/informes-de-seguiment-de-les-titulacions-1, [EVIDÈNCIA-35]). 
 
Referent a l’eficiència i nivell de resposta dels instruments utilitzats, des de la FOOT es considera 
que hi ha un decalatge important entre el moment en que s’hauria de fer l’anàlisi del curs i el moment 
en que es disposa de les dades. Sovint, aquest decalatge endarrereix l’anàlisi o dóna lloc  a un 
estudi incomplert per dur a temps les eventuals accions de millora. S’ha informat al Gabinet de 
Planificació, Avaluació i Qualitat (GPAQ) de la UPC de la situació, però els terminis establerts pel 
calendari acadèmic, així com la recollida i tractament de dades, ara per ara, no fa possible l’obtenció 
de les dades en el moment desitjat. L’acció de millora 370.M.545.2020 “Millorar el decalatge entre 
l'anàlisi del curs i l'obtenció de dades oficials” considera aquesta situació (veure el Pla de Millora del 
SAT, https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies [EVIDÈNCIA-12]). 
 
3.3  El SGIQ implementat es revisa periòdicament i genera un pla de millora que s’utilitza per 

a la millora continuada de la titulació. 
Anualment les accions de millora, una vegada analitzats els indicadors dels diferents portals, es 
divideixen en tres tipus. 

• Accions de millora que es desenvolupen tal i com estaven previstes 
• Accions de millora que requereixen canvis respecte a la planificació inicial (reconducció), 

però es poden dur a terme. 
• Accions de millora que, degut als canvis al llarg del temps, no es duen a terme per diferents 

motius (inviabilitat, no necessitat a posteriori, etc.). 

Per la seva banda, els Informes de seguiment de les titulacions 
(https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/informes-de-seguiment-de-les-titulacions-1, 
[EVIDÈNCIA-35]) donen evidències d’aquests aspectes. Per la seva banda, en la secció 3 d’aquest 
autoinforme es podran veure en detall totes les accions de millora proposades des de l’anterior 
acreditació del Màster.  

Cal tenir present que, paral·lelament, el SGIQ és dinàmic, es va actualitzant i es va adaptant als 
constants canvis que el mateix Màster requereix. Tal i com s’indica en el Manual del Qualitat del 
Centre (dins el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) en el WEB  de Qualitat FOOT: 
https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/qualitat [EVIDÈNCIA-0]), la revisió i millora del 
SGIQ es fa anualment per l’Equip Directiu i la Comissió Permanent (en qualitat de Comissió de 
Qualitat). L’evidència d’aquestes accions, si escau, es reflectiran en les actes corresponents de les 
reunions de l’Equip Directiu i les actes corresponents de la Comissió Permanent. 
 

 
 
 
 
  

https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies/informes-de-valoracio-de-les-enquestes-de-docencia-de-la-cp
https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies/informes-de-valoracio-de-les-enquestes-de-docencia-de-la-cp
https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies/informes-de-valoracio-de-les-enquestes-de-docencia-de-la-cp
https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/informes-de-seguiment-de-les-titulacions-1
https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/informes-de-seguiment-de-les-titulacions-1
https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/informes-de-seguiment-de-les-titulacions-1
https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies
https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies
https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/informes-de-seguiment-de-les-titulacions-1
https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/informes-de-seguiment-de-les-titulacions-1
https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/copy_of_sistema-de-garantia-interna-de-la-qualitat-de-la-foot-provisional
https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/qualitat
https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/qualitat


Informe d'Acreditació [Nom del Centre Docent]  24/76 

 
 
 
ESTÀNDARD 4: ADEQUACIÓ DEL PROFESSORAT AL PROGRAMA FORMATIU 

4.1  El professorat 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. 

Com s’ha comentat anteriorment, el llistat del professorat docent i investigador assignat a la FOOT 
es pot consultar en el Portal de la Producció Científica dels Investigadors de la UPC (FUTUR) 
(https://futur.upc.edu/FOOT, [EVIDÈNCIA-9]). 

El detall del personal docent i investigador que té la seva primera assignació a la FOOT, segons la 
seva tipologia, ha estat presentat en el subapartat 1.4 “Professorat: nombre de professors i tipologia” 
del primer apartat referent al “Context” en aquest autoinforme. Com es deia, aquestes dades han 
estat extretes de les dades del GPAQ, dins l’apartat Quadres de Comandaments 
(https://gpaq.upc.edu/lldades/quadrecomandament.asp?codiCentre=370, [EVIDÈNCIA-7]). 
 
El detall de les dades corresponents al professorat del Màster també es troben en el subapartat 
Quadres de Comandaments del WEB de dades del GPAQ 
(https://gpaq.upc.edu/lldades/quadrecomandament.asp?codiCentre=370, [EVIDÈNCIA-7]). Les 
següents dues taules mostren la relació de professorat amb el percentatge d’Hores Impartides de 
Docència en Aula (% HIDA) segons la seva experiència docent (quinquennis) i la seva experiència 
de recerca (sexennis, trams de recerca vius). 
 

% HIDA segons trams de Docència 
 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 
Sense Tram 11.1% 12% 13.8% 14.6% 16.6% 
Tram VIU 83.9% 86.1% 83.9% 81.6% 80% 
Tram NO VIU 5% 1.9% 2.3% 3.9% 3.4% 
Total PDI 22 24 32 33 25 

 
% HIDA segons trams de Recerca 

 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 
Sense Tram 57.6% 54.1% 51.6% 54.1% 58.8% 
Tram VIU 42.4% 45.1% 47% 43% 38.1% 
Tram NO VIU 0% 0.8% 1.4% 2.8% 3.1% 
Total PDI 22 24 32 33 25 

 
 
L’experiència del professorat del Máster es basa en la carrera docent i de recerca de tots 
els anys de servei a la Universitat. La qualitat docent reflectida en les enquestes de 
l’estudiantat és bona, com també la qualitat en recerca, amb aproximadament un 70% de 
professorat doctor. Els treballs de recerca, les tesis doctorals, els articles científics publicats 
i la gran quantitat de TFMs proveeixen i avalen l’experiència acadèmica.  
 
L’experiència professional del nostre professorat té a veure amb l’expertesa clínica prèvia 
a la incorporació a la activitat docent en la Facultat i la seva continuïtat fent clínica al Centre 
Universitari de la Visió amb les pràctiques d’assignatures d’últims cursos del Grau en Òptica 
i Optometria o bé amb activitat professional a la pròpia clínica. Tanmateix, part del 
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professorat a temps parcial compagina la pràctica clínica en Hospitals i Centres 
especialitzats de prestigi amb docència al Màster. Aquest professorat imparteix aquelles 
assignatures d’especialització professional on disposar de professorat amb una elevada 
expertesa clínica és molt important, com, per exemple, control de miopia i ortoqueratologia 
nocturna o contactologia clínica avançada. 
 
Pel que fa referència a l’assignació i l’àrea de coneixement (segons  
https://www.boe.es/boe/dias/2015/06/17/pdfs/BOE-A-2015-6705.pdf [EVIDÈNCIA-85]), la 
majoria del professorat assignat són de l’àrea de coneixement d’Òptica (647) i Física 
Aplicada (385), mentre que un petit percentatge (aproximadament el 18%) és de l’àrea de 
coneixement de Química Orgànica (765),  Oftalmologia (646) i Matemàtica Aplicada (595). 
Això dóna lloc a un professorat interdisciplinar per tal d’assolir les competències del Màster 
a un nivell de qualitat i rigor molt competitiu. 
 
Per altra banda, la següent taula mostra el % HIDA del professorat per categoria i segons doctorat. 
 

% HIDA del professorat per categoria i segons doctorat 
  2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 
Permanent 
(CC, CU, VEU, 
TU, Agregat) 

Doctor 35.8% 37.8% 48.2% 47.2% 41.1% 

Permanent 
(TEU + 
Col·laboradors) 

Doctor 19.2% 10.1% 15.7% 15.8% 16.2% 
No doctor 25.5% 27.9% 19.1% 22.4% 25.9% 

Lectors Doctor 2.3% 0% 0% 0% 0% 
Associats Doctor 5.6% 5.8% 0% 3.4% 9.5% 
 No doctor 5.6% 6.2% 11.1% 11.2% 7.2% 
Altres Doctor 6.2% 12.1% 3.2% 0% 0% 
 No doctor 0% 0% 2.7% 0% 0% 

Total Professorat 22 24 32 33 25 
 
Tal i com es deia anteriorment, l’acció de millora 370.M.516.2016 “Potenciar la presència de 
professors doctors amb docència al Màster” dels Informes de Seguiment de les Titulacions de la 
FOOT d’octubre de 2018 (https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/informes-de-
seguiment-de-les-titulacions-1/ist-octubre-2018/ist-foot-2017-2018_master_17-10-18.pdf/view, 
[EVIDÈNCIA-28]), que es va dur a terme una vegada feta la darrera acreditació del Màster del 2016, 
ha estat una acció en la línia esperada. En la taula es pot veure com, tot i que algunes categories 
continuen tenint el mateix o similar professorat no doctor, la gran majoria dels professors que s’han 
anat incorporant al MUOCV sí que són doctors. Ara bé, tal i com s’ha comentat anteriorment referent 
al professorat de la FOOT, la disminució en el nombre de doctors en el Màster també ha estat 
deguda a les jubilacions del professorat i la no incorporació de nou professorat doctor. Per contra, 
en el darrer curs acadèmic ha augmentat el percentatge de professors associats. Però, al mateix 
temps, aquests professors associats han estat molt enriquidors per la seva reconeguda trajectòria 
professional donant així una empenta en diferents aspectes específics de les competències en 
optometria clínica del Màster. 
 
Per tal que la tasca dels professors associats a temps parcial continuï sent profitosa per assolir les 
competències específiques desitjades s’ha dut a terme una nova acció de millora 370.M.543.2020 
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“Establir directrius de contractació del professorat Associat a Temps Parcial (ATP)” (veure el Pla de 
Millora del SAT, https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies [EVIDÈNCIA-12]) on 
s’establiran les directrius per la contractació d’aquest personal docent.  
 
Respecte a l’àrea de coneixement i els projectes de recerca vinculats al professorat del Màster cal 
destacar que tot el professorat vinculat al Màster pertany a diferents grups de recerca. Els grups de 
recerca vinculats a la FOOT es troben en el l’apartat de Recerca  (https://foot.upc.edu/ca/recerca-i-
empreses/grups-de-recerca [EVIDÈNCIA-44]) corresponent en el WEB de la FOOT. Certament hi 
ha un alt potencial investigador i de coneixement en l’àmbit de l’Optometria i les Ciències de la Visió, 
gairebé tots els grups de recerca són reconeguts. 
 
Per una banda, els continguts dels TFM i les pràctiques externes són supervisats pel Vicedeganat 
Cap d’Estudis de Màster, així com els tutors de l’estudiantat que seran els que tutoritzaran les 
pràctiques externes. Per facilitat i homogeneïtzar la metodologia i l’avaluació tal TFM i de les 
pràctiques externes hi ha elaborades unes directrius i unes rúbriques al respecte. Aquesta 
informació està disponible en l’apartat del Curs Actual en el WEB de la FOOT, dins del subapartat 
Treball de Final d’Estudis (TFE): Normatives i documents (https://foot.upc.edu/ca/curs-actual/treball-
final-estudis/normatives-i-documents, [EVIDÈNCIA-45]).  
 
Per altra banda, el professorat implicat, la gran majoria dels quals són doctors, han demostrat una 
àmplia experiència tant a nivell investigador com docent (vegeu les taules anteriors en aquest mateix 
subapartat). 
 
Cal remarcar també que, professionals externs a la plantilla de la UPC col·laboren estretament per 
a la realització de les pràctiques al CUV. Aquests professionals, amb una àmplia experiència, 
realitzen les funcions de tutors de pràctiques externes amb un perfil clínic, que atorga als estudiants 
competències específiques. El detall d’aquests professionals el trobem en el WEB del CUV: 
https://cuv.upc.edu/ca/serveis/professors-i-professionals [EVIDÈNCIA-11]. 
 
 
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 mostrava en el subapartat anterior, la dedicació del professorat és totalment adequada per 
a un bon programa formatiu. En els darrers cursos, per una banda, s’ha augmentat la ratio de 
professors doctors (llevat del darrer curs degut a les jubilacions) i, per altra banda, s’ha anat apostant 
per professorat associat altament especialitzat en l’àmbit de les competències clíniques. La següent 
taula mostra el professorat per categoria i segons doctorat 
(https://gpaq.upc.edu/lldades/quadrecomandament.asp?codiCentre=370, [EVIDÈNCIA-7]). 
 

Professorat per categoria i segons doctorat 
  2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 
Permanent 
(CC, CU, VEU, 
TU, Agregat) 

Doctor 9 14 16 20 14 

Permanent 
(TEU + 
Col·laboradors) 

Doctor 3 1 3 3 2 
No doctor 5 5 8 5 5 

Lectors Doctor 1 0 0 0 0 
Associats Doctor 1 1 0 1 2 
 No doctor 1 1 3 4 2 
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Altres Doctor 2 2 1 0 0 
 No doctor 0 0 1 0 0 

Total Professorat 22 24 32 33 25 
 
De forma anàloga, la següent taula mostra el % HIDA segons categoria i doctorat. 
 

% HIDA del professorat per categoria i segons doctorat 
  2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 
Permanent 
(CC, CU, VEU, 
TU, Agregat) 

Doctor 35.8% 37.8% 48.2% 47.2% 41.1% 

Permanent 
(TEU + 
Col·laboradors) 

Doctor 19.2% 10.1% 15.7% 15.8% 16.2% 
No doctor 25.5% 27.9% 19.1% 22.4% 25.9% 

Lectors Doctor 2.3% 0% 0% 0% 0% 
Associats Doctor 5.6% 5.8% 0% 3.4% 9.5% 
 No doctor 5.6% 6.2% 11.1% 11.2% 7.2% 
Altres Doctor 6.2% 12.1% 3.2% 0% 0% 
 No doctor 0% 0% 2.7% 0% 0% 

Total Professorat 22 24 32 33 25 
 
Com s’ha comentat anteriorment, el Màster té el següent estudiantat: 
 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019/2020 
Estudiantat NOU 24 23 27 29 24 
Estudiantat TOTAL 39 39 42 51 43 

 
Per tant tenim la següent ratio alumne professor: 
 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019/2020 
Estudiantat TOTAL 39 39 42 51 43 
Professorat TOTAL 22 24 32 33 25 
Ratio estudiantat TOTAL vs 
professorat [Relació 
estudiants ETC per PDI ETC 
(Equivalent a temps 
complert)] 1,78 1,63 1,31 1,55 1,72 

 
Tal i com s’indica en el WEB del Màster (https://muocv.masters.upc.edu/ca/informacio-general, 
[EVIDÈNCIA-22]), el MUOCV proporciona una especialització professional en les moltes àrees 
pròpies de l'òptica i l'optometria. Això implica que una mateixa assignatura pot ser impartida per dos 
o tres professors, cadascun d’ells fa poques hores de docència donat que en tractar-se d’un màster 
on es  selecciona per cada un dels temes o especialitats el professorat més adient, amb recerca de 
qualitat acreditada en aquella àrea. Per tant, la ratio, “estudiantat TOTAL vs. professorat“, és 
adequada. 
 
Les assignatures obligatòries només tenen un grup de teoria de tots el nou estudiantat del Màster, 
excepte en la clínica especialitzada que hi ha dos grups. Per la seva banda, en les assignatures 
optatives el nombre d’estudiants matriculats oscil·la entre 5 i 8 alumnes. 

https://muocv.masters.upc.edu/ca/informacio-general
https://muocv.masters.upc.edu/ca/informacio-general


Informe d'Acreditació [Nom del Centre Docent]  28/76 

 
 
 
 
La següent taula mostra un elevat grau de satisfacció (valoració global del MUOCV sobre 5). Les 
dades han estat extretes del Quadre de comandament de Màsters Universitaris del WEB de Dades 
estadístiques i de gestió de la  UPC (https://gpaq.upc.edu/lldades/, [EVIDÈNCIA-18]). 
 

Valoració de satisfacció sobre 5 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
El/La professor/a que ha impartit 
aquesta assignatura és un/a 
bon/a docent 

4.3 4.2 4.1 4.1 

 
 
4.3  La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat docent i 

investigadora del professorat. 
La manca de recursos fa que cada vegada hi hagi menys reposició davant de les eventuals 
jubilacions. Cal tenir present que la mitjana d’edat del professorat de la UPC és d’uns 60 anys i no 
hi ha un Pla Estratègic de Personal per substituir adequadament el potencial professorat que es pot 
(pre)jubilar. 
 
Amb tot però, l’Institut de Ciències de l’Educació de la UPC (ICE, https://www.ice.upc.edu/ca 
[EVIDÈNCIA-47]), dóna suport per a la formació continuada del professorat vers diferents aspectes 
docents, amb una àmplia oferta formativa que es troba en l’apartat “Formació del professorat UPC” 
de la WEB de l’ICE (https://www.ice.upc.edu/ca/professorat-upc/formacio-per-al-professorat-de-la-
upc, [EVIDÈNCIA-48]. Alguns d’aquests cursos formatius s’han realitzat a la pròpia FOOT i han 
tingut una àmplia rebuda per part de tot el professorat de la FOOT.  

Complementàriament a l’esmentat, la FOOT facilita al PDI l’assistència a activitats científiques 
rellevants per la seva activitat acadèmica. Això inclou assistència a workshops de recerca i 
congressos. La institució ofereix permisos de mobilitat i llicències sabàtiques del PDI per ampliar la 
seva activitat tant docent com investigadora (https://govern.upc.edu/ca/consell-de-govern/consell-
de-govern/sessio-05-2018-del-consell-de-govern/ratificacio-d2019acords-i-informacio-de-la-
comissio-de-personal-i-accio-social/aprovacio-de-la-modificacio-de-la-normativa-de-permisos-i-
llicencies-academiques-superiors-a-3-mesos-les-llicencies-sabatiques-i-permisos-de-mobilitat-de-
pdi-i-publicacio-de-text-refos/aprovacio-de-la-modificacio-de-la-normativa-de-permisos-i-llicencies-
academiques-superiors-a-3-mesos-les-llicencies-sabatiques-i-permisos-de-mobilitat-de-pdi-i-
publicacio-de-text-refos/@@display-file/visiblefile/ [EVIDÈNCIA-49]). Paral·lelament, per donar 
encara un major suport a la recerca, el professorat que realitza certes activitats investigadores 
(direcció de Treballs Finals d’Estudis, direcció de tesis, etc.) té una reducció en la càrrega de la seva 
activitat docent. 

D’altra banda, les enquestes sobre el professorat i les assignatures que es fan cada quadrimestre, 
a través del GPAQ de la UPC 
(https://gpaq.upc.edu/lldades/quadrecomandament.asp?codiCentre=370, [EVIDÈNCIA-7]), 
serveixen, entre d’altres coses, perquè el professor sigui conscient de com perceben els alumnes 
l’organització de les seves assignatures, les metodologies docents, l’avaluació i l’ensenyament de 
les competències. Al mateix temps, les enquestes recullen comentaris molt valuosos a l’hora de 
valorar les percepcions reals que té l’estudiantat. Aquestes dades són analitzades tant pel deganat 
i la Cap d’Estudis de Màster com per la Comissió Permanent en els “Informes de valoració de les 
enquestes de les assignatures i de docència” que es presenten periòdicament (Informes 
CP/11/05/16, CP/13/07/16, CP/24/04/17, CP/14/03/2018, CP/17/10/2018 i CP/15/05/2019, 
https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies/informes-de-valoracio-de-les-
enquestes-de-docencia-de-la-cp [EVIDÈNCIA-30]). Tant les enquestes com els comentaris de 
l’estudiantat en un entorn més informal reflecteixen que, tot i una valoració general bona de 
l’actuació docent del professorat i que les competències del màster s’assoleixen de forma adient, 
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els estudiants voldrien que els continguts del màster adrecessin de manera més directa les 
competències més clíniques per a l’exercici professional de l’òptica i l’optometria. Per aquest motiu, 
tal i com es constata en l’Informe de Seguiment de la Titulació el Màster del 2019 
(https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/informes-de-seguiment-de-les-titulacions-1, 
[EVIDÈNCIA-35]) s’està plantejant una reverificació de l’actual Màster, que té per objectiu reforçar 
les competències clíniques en aquelles subespecialitats que estan relacionades directament amb 
de l’exercici professional de l’optometria. 
 
Com a resultat de l’anàlisi de les enquestes de satisfacció, el degà fa arribar una carta de 
reconeixement als professors amb molt bons resultats docents (veure la “Carta de Felicitació del 
Degà al PDI” en https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies, [EVIDÈNCIA-32]). 
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ESTÀNDARD 5: EFICÀCIA DELS SISTEMES DE SUPORT A L'APRENENTATGE 

5.1  Els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament el procés d’aprenentatge i 
els d’orientació professional faciliten la incorporació al mercat laboral. 

En aquest subapartat es tracten dos aspectes. Per una banda, els serveis d’orientació acadèmica 
suporten adequadament el procés d’aprenentatge. Per una altra banda,  els serveis d’orientació 
professional faciliten la incorporació al mercat laboral. 
 

• Serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament el procés d’aprenentatge. 
 
La Unitat Transversal de Gestió del Campus Terrassa (UTG del Campus Terrassa, 
https://utgact.upc.edu/ca/UTG [EVIDÈNCIA-50]) s’organitza en dues unitats: la Unitat Transversal 
de Gestió en l’àmbit de Terrassa i la Unitat Transversal de Gestió en l’Àmbit de l’Òptica i 
l’Optometria. Aquesta UTG proporciona el suport necessari de gestió administrativa (matrícula i 
qualsevol eventualitat acadèmica) i serveis (informàtics, biblioteca, etc.) a tot l’estudiantat de la 
FOOT i, en particular, del Màster. 
 
Per la seva banda la Plataforma ATENEA (https://atenea.upc.edu/login/index.php [EVIDÈNCIA-51]) 
és l’entorn virtual de docència de la UPC que proporciona una informació detallada sobre qualsevol 
aspecte rellevant de les assignatures: guies docents en general, continguts, competències i 
avaluació de les assignatures, sessions de laboratori, professorat, etc. 
 
El Servei de Prevenció de Riscos Laborals de la UPC (SRL) disposa per cada laboratori / taller de 
la descripció de l'activitat i ubicació, la relació d'equips de treball existents, la relació dels equips de 
protecció que s'utilitzen, la relació de procediments operatius necessaris, etc. Les avaluacions de 
riscos de cada laboratori es poden consultar a la pàgina web del Servei de Prevenció, així com els 
procediments de treball i la normativa de seguretat i higiene aplicable: 
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene [EVIDÈNCIA-52]. 
 
Cal considerar que moltes de les pràctiques clíniques es realitzen al Centre Universitari de la Visió 
(CUV, https://cuv.upc.edu/ca [EVIDÈNCIA-46]) que té un protocol establert pel Servei de Prevenció 
quant a procediments de treball i gestió dels accidents (https://www.upc.edu/prevencio/ca/accidents 
[EVIDÈNCIA-53]). 
 
La informació més rellevant sobre el TFM i les seves les diferents modalitats es troba en l’apartat 
del Curs Actual del WEB de la FOOT: https://foot.upc.edu/ca/curs-actual/treball-final-estudis 
[EVIDÈNCIA-54]. 

Seguint en els serveis d’orientació acadèmica, anualment la FOOT organitza “La Jornada: FOOT 
Research”. En aquesta jornada els professors de la FOOT, que lideren alguna línia de recerca, 
exposen els seus projectes, amb la finalitat de que els estudiants del MUOCV coneguin de primera 
mà, les diverses àrees en les que poden desenvolupar el seu TFM que, al mateix temps, pugui 
donar lloc a fer el doctorat (https://foot.upc.edu/ca/noticies/jornada-foot-research-la-recerca-de-la-
facultat-a-laparador [EVIDÈNCIA-55]). 

La FOOT participa, com totes les escoles i facultats de la UPC (https://inclusio.upc.edu/ca 
[EVIDÈNCIA-56]), en el Programa d’Inclusió de la UPC. Aquest programa s’adreça a l’estudiantat 
amb capacitats diverses i necessitats educatives especials per tal de garantir la igualtat 
d’oportunitats i assegurar que l’estudiantat pugui aprendre i conviure en uns entorns que permetin 
desenvolupar al màxim el talent i treure partir de les seves capacitats, sense posar barreres en 
l’accés i la participació en activitats universitàries. La responsable d'inclusió de la FOOT, que 
actualment és la directora del Centre Universitari de la Visió (CUV),  fa d'enllaç entre estudiantat, 
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l’oficina d'inclusió i el professorat per donar suport a les necessitats educatives especials que pugui 
tenir l'estudiantat que ho sol·licita. 
 
Tal i com s’ha comentat anteriorment en l’estàndard 1: Qualitat del Programa Formatiu, subapartat 
“1.3 Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat per a la titulació i el seu nombre és 
coherent amb el nombre de places ofertes”, el MUOCV segueix les directrius detallades en el 
Programa d’Igualtat de Gènere la UPC (https://igualtat.upc.edu/ca [EVIDÈNCIA-57]). Com no podia 
ser d’una altra manera, la FOOT és molt sensible en aquest aspecte i el seu representant és el 
mateix degà de la facultat. 
 
Tota aquesta informació es transmet adientment a l’estudiantat en la sessió d’acollida que es dur a 
terme al principi del curs acadèmic, abans de la corresponent matrícula. En aquesta sessió 
d’acollida el Degà i el deganat Cap d’estudis de Màster es presenten a l’estudiantat com a 
responsables de la titulació i com la seva persona de referència per tal de resoldre qualsevol dubte 
o contingència que pugui sorgir durant els seus estudis. També s’informa a l’alumnat d’altres 
aspectes rellevants com poden ser la ubicació i l’ús de la sala d’estudis de la FOOT, la biblioteca, 
els laboratoris, ensenyar com i on es fan les pràctiques clíniques, o recordar que en l’apartat de “Els 
estudis” del WEB de la FOOT hi ha un enllaç a tota informació del Màster 
(https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/copy_of_sistema-de-garantia-interna-de-la-
qualitat-de-la-foot-provisional, [EVIDÈNCIA-58]). 
 
La FOOT compta d’un pla d’acció tutorial (PAT, https://foot.upc.edu/ca/els-estudis/goo-nou/pla-
daccio-tutorial-pat [EVIDÈNCIA-59]) pels estudiant de grau. Pels de màster, donat que es tracta 
d’un grup més petit, format per estudiants de més edat i que compten amb més experiència com a 
estudiants universitaris, se’ls proporciona un seguiment més personalitzat per part del Degà i el 
deganat Cap d’Estudis de Màster. En particular, a la sessió d’acollida es fa una presentació on es 
detalla aquest aspecte (https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies [EVIDÈNCIA-
84]). En la sessió es fa un especial èmfasi en el fet que cada estudiant/a té assignat/da un tutor/a 
que l’orientarà i farà el corresponent seguiment de les seves Pràctiques Acadèmiques 
Externes (PAEs), si escau, al mateix temps que farà un seguiment exhaustiu d’aquestes PAEs. 
 
D’altra banda, el professorat comuniquen al Vicedeganat Cap d’Estudis de Màster qualsevol 
problema de rendiment acadèmic que detectin per tal que es puguin dur a terme les accions 
oportunes de suport a l’estudiantat. 
 
Per tal de tenir una valoració de la satisfacció del curs acadèmic, a banda de les enquestes de 
satisfacció que es puguin dur a terme des del GPAQ de la UPC sobre el Màster en general 
(https://gpaq.upc.edu/lldades/quadrecomandament.asp?codiCentre=370, [EVIDÈNCIA-7]) o la 
satisfacció del mateix Màster (https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/estudiantat/enquesta-
de-satisfaccio-de-titulats/titulats-de-master, [EVIDÈNCIA-29]), al finalitzar el segon quadrimestre es 
fa una reunió informal de l’estudiantat amb el Degà i el deganat Cap d’Estudis de Màster. En aquesta 
reunió s’analitza l’adequat procés d’aprenentatge a partir del comentaris del mateix estudiantat. 
 
Respecte a l’enquesta de satisfacció de l’estudiantat feta pel GPAQ de la UPC 
(https://gpaq.upc.edu/lldades/quadrecomandament.asp?codiCentre=370, [EVIDÈNCIA-7]), 
observem que es valora negativament (qualificació de 2.25 sobre 5) l’orientació de les tutories. Tot 
i així, es creu que es fa prou èmfasi d’aquest punt en la sessió d’acollida, així com en les 
intervencions del tutor tan en el desenvolupament del Màster com en el de les pràctiques 
acadèmiques externes (tal i com es mostra en (https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-
2020/evidencies, [EVIDÈNCIA-84]), i s’ha exposat en aquesta mateixa secció “Serveis d’orientació 
acadèmica suporten adequadament el procés d’aprenentatge“). 
 

• Serveis d’orientació professional faciliten la incorporació al mercat laboral. 
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La FOOT presenta diferents activitats d’orientació i formació professional: 

• La sessió d’acollida proporciona una orientació professional en diferents àmbits, docent, 
professional i de recerca com a futur estudiant de doctorat 
(https://muocv.masters.upc.edu/ca/noticies/jornada-de-portes-obertes-de-lescola-de-
doctorat [EVIDÈNCIA-86]). 

• Les sessions 12(V)14 que es donen en un horari específic reservat per aquesta finalitat 
(https://foot.upc.edu/ca/curs-actual/12-v-14 [EVIDÈNCIA-61]). 

• La fira d'ocupació de la FOOT, una oportunitat per a intercanviar coneixement sobre el món 
laboral i captar talent. És l’anomenat Món FOOT (https://foot.upc.edu/ca/recerca-i-
empreses/mon%20foot [EVIDÈNCIA-62]). 

• UPC Alumni (https://alumni.upc.edu/ca [EVIDÈNCIA-63]) és un servei de la UPC que té com 
a objectiu principal potenciar el sentit de pertinença a la UPC dels titulats i titulades de la 
Universitat a més d'oferir-los serveis i recursos que els facilitin la interacció laboral. 
 

Durant la sessió d’acollida el Degà i el deganat Cap d’estudis de Master, amb col·laboració de la 
responsable de cooperació educativa, informen a l’estudiantat de la gestió de les Pràctiques 
Acadèmiques Externes (PAEs). En aquest punt es dóna a conèixer els centres col·laboradors 
(https://muocv.masters.upc.edu/ca/paes [EVIDÈNCIA-64]), la informació detallada per la seva 
gestió (https://foot.upc.edu/ca/curs-actual/practiques-academiques-externes-paes [EVIDÈNCIA-
65]) i se’ls assigna el tutor corresponent de les PAEs. Per valorar la satisfacció de l’alumnat respecte 
aquestes PAEs, el GPAQ també gestiona unes enquestes que malauradament són molt poc 
significatives (https://gpaq.upc.edu/lldades/quadrecomandament.asp?codiCentre=370 
[EVIDÈNCIA-7]. Recordem que, tal i com s’ha exposat, es va fer una acció de millora respecte la 
poca participació en les enquestes: “379.M.544.2020 Augmentar la participació en les enquestes” 
(vegeu el Pla de Millora de l’aplicació SAT, https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-
2020/evidencies [EVIDÈNCIA-12]). 
 
Finalment, cal destacar que les enquestes d’inserció laboral elaborades pel GPQA de la UPC  
(https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/insercio-laboral, [EVIDÈNCIA-42]) i l’informe de 
l’AQU sobre la inserció laboral (2017) (http://www.aqu.cat/doc/doc_32278718_1.pdf [EVIDÈNCIA-
66]), tot i tenir poca participació en l’estudiantat del Màster, constata l’alta inserció laboral en l’àmbit 
de les ciències de la salut. Per la seva banda, en el cas particular de l’òptica i l’optometria la inserció 
laboral es pot considerar que és del 100%. 
 
5.2  Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a les 

característiques de la titulació. 
Com s’ha comentat en el subapartat anterior 5.1  “Els serveis d’orientació acadèmica suporten 
adequadament el procés d’aprenentatge i els d’orientació professional faciliten la incorporació al 
mercat laboral”, en l’apartat de Curs Actual del WEB de la FOOT hi ha un enllaç a tota informació 
del Màster (https://muocv.masters.upc.edu/ca, [EVIDÈNCIA-58]). També cal recordar la Plataforma 
ATENEA (https://atenea.upc.edu/login/index.php, [EVIDÈNCIA-51]) on es recullen tots els materials 
de les assignatures. Com també es deia en el subapartat 5.1, aquests i altres aspectes referents a 
la identificació dels recursos són explicats en la sessió d’acollida de l’estudiantat. 

 
No es disposen de dades de satisfacció dels estudiants del MUOCV en relació als diferents aspectes 
de la biblioteca (col·leccions, espais, serveis). Ara bé, sí que es disposen de dades generals de 
l’estudiantat de la FOOT corresponent al curs 2018-2019 
(https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/biblioteques, [EVIDÈNCIA-33]). Com es pot veure 
en l’informe corresponent, tot i que la mostra és força baixa (84.6% en Grau, 12.8% del Màster i 
2.6% del Doctorat, de la FOOT), la satisfacció global és molt alta: 
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Per la seva banda, la valoració de la qualitat dels fons documentals relacionats amb la titulació és 
totalment adequada ja que des de la biblioteca es garanteixen tots els documents de la 
bibliografia bàsica docent de les titulacions de la FOOT (de Grau i de Màster), tant en format imprès 
com electrònic; així com també s'adquireixen altres documents i bases de dades de l'especialització 
de suport a la recerca dels diferents àmbits de la FOOT.  
 
Per més detalls sobre l’ús de la biblioteca, la Cap de la Biblioteca del Campus de Terrassa ens ha 
proporcionat la següent informació respecte l’ús de les col·leccions bibliogràfiques del MUOCV. Es 
tenen 118 títols de documents que es corresponen a la bibliografia citada a la guia docent de les 
diferents assignatures del màster. Aquests documents, durant el curs 2018-2019, s'han utilitzat de 
la manera següent: 2.833 préstecs totals (des del moment de l'adquisició del llibre), 551 consultes 
d'aquests llibres als espais de la biblioteca i 113 préstecs. 
Respecte a la biblioteca, cal afegir que treballen la competència "ús solvent dels recursos 
d'informació" oferint sessions i tallers oberts. 
 
Per altra banda, les aules, laboratoris i tallers necessaris per al desenvolupament de les activitats 
previstes per a la consecució dels objectius i competències del pla d'estudis es concreten en les 
aules de teoria amb capacitat suficient per tots l’estudiantat de cada assignatura. La FOOT, 
conjuntament amb el Centre Universitari de la Visió (CUV) (https://cuv.upc.edu/ca, [EVIDÈNCIA-
46]), proporcionen la infraestructura necessària per tal dur a terme les pràctiques clíniques amb 
pacients, que són un punt fort del Màster actual. 
 
El detall dels espais de la FOOT en troben en la Guia de Serveis a l’Estudiantat del WEB de la 
FOOT (https://foot.upc.edu/ca/lescola/guia-de-serveis-a-lestudiantat/espais-i-equipament). Per 
altra banda, el detall dels espais i l’equipament del CUV es troba en les memòries anuals del CUV 
(https://cuv.upc.edu/ca/qui-som/memories-anuals [EVIDÈNCIA-67]). 
 
El detall del Servei d'Obres i Manteniment de la UTG del Campus de Terrassa referents a la FOOT 
i al CUV també es poden trobar en el WEB de la UTG del Campus de Terrassa 
(https://utgact.upc.edu/ca/serveis/manteniment/servei-dobres-i-manteniment-de-la-utg-del-
campus-de-terrassa [EVIDÈNCIA-68]). 
 
Dins del subapartat Edifici de l’apartat La Facultat del WEB de la FOOT es detallen les instal·lacions 
i reserves tant del TR8 (edifici de la FOOT) com del TR30 (edifici del CUV): 
https://foot.upc.edu/ca/lescola/instal-lacions/instal-lacions [EVIDÈNCIA-69]). 
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Pel que fa referència al material dels laboratoris, en la mesura del possible, tot i els pocs recursos 
econòmics, es va renovant segons les necessitats. Per una banda, en el pressupost anual de la 
FOOT es destina una dotació econòmica per “Petit equipament docent i bibliografia” (Acords 
CP/02/02/2017, CP/05/02/2018, CP/13/03/2019, CP/11/03/20). Per altra banda, periòdicament la 
UPC obre diferents convocatòries, una respecte l’equipament docent obsolet i l’altre respecte les 
inversions TIC. La primera convocatòria és la “Convocatòria d’ajuts per a la renovació d’equipament 
docent obsolet de suport a l’activitat formativa de graus i màsters universitaris” cofinançada per la 
mateixa FOOT (Acord CG/2019/01/30, CG/2020/01/14). La segona convocatòria és la 
“Convocatòria Pla d’Inversions TIC” (Acord 2018, 
https://espaitic.upc.edu/ca/convocatories/cofinancament-tic-2018/convocatoria-platic-2018.pdf 
[EVIDÈNCIA-70], Acord CG/2019/16, https://espaitic.upc.edu/ca/convocatories/cofinancament-tic-
2019/8-6-convocatoria-pla-dinversions-tic-2019-aprovat-consell-govern-21-03-2019.pdf 
[EVIDÈNCIA-71]). 
 
Novament, tot i que les enquestes de satisfacció que es porten a terme des del GPAQ de la UPC 
referents a les aules i equipaments 
(https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/estudiantat/enquesta-de-satisfaccio-de-
titulats/titulats-de-master, [EVIDÈNCIA-29]) no són prou significatives, sempre es tenen puntuacions 
superiors a 3 amb un màxim de 5 (dades del curs acadèmic 2016-2017 amb un 41% de participació): 

• Les aules (condicionament, equipament, il·luminació, mobiliari, etc.) són adequades: 
puntuació de 3.11 sobre 5. 

• L'equipament dels laboratoris, tallers i espais informàtics són adequats: 3.2 sobre 5. 
• La resta d'espais per a altres activitats d'estudi (aules d'estudi individuals i grupals): 3.02 

sobre 5. 
 
Posteriorment, només es tenen dades del curs acadèmic 2018-2019 amb la valoració de 3.9 de 
mitjana, amb una participació del 29,6%, respecte la pregunta “Les instal·lacions i els recursos 
especialitzats han estat adequat?” 
(https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/estudiantat/enquesta-de-satisfaccio-de-
titulats/titulats-de-master, [EVIDÈNCIA-29]). Recordem novament que es va fer una acció de millora 
respecte aquesta baixa participació en les enquestes: “379.M.544.2020 Augmentar la participació 
en les enquestes” (vegeu el Pla de Millora de l’aplicació SAT, 
https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies [EVIDÈNCIA-12]). 
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ESTÀNDARD 6: QUALITAT DELS RESULTATS DELS PROGRAMES FORMATIUS 

En primer lloc, cal tenir present que en el WEB de la FOOT on hi ha les evidències específiques del 
present informe (https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies [EVIDÈNCIA-87]) es 
mostren alguns exàmens d’avaluació models d’assignatures del MUOCV. Ara bé, actualment en 
data de 29 d’abril de 2020 no es poden recollir casos particulars que cobreixin l’espectre de 
qualificacions (suspens, aprovat, notable, excel·lent i Matrícula d’Honor) ja que s’està en 
confinament i és altament recomanable per les autoritats competents no accedir físicament a 
aquesta informació per part del personal de la FOOT. Som conscients que la Guia d’acreditació de 
l’AQU (http://www.aqu.cat/doc/doc_22567776_1.pdf [EVIDÈNCIA-82], pàgina 53) indica 
explícitament: "Referent a les assignatures, selecció de les proves escrites, els treballs i els informes 
de manera que es cobreixi l’espectre de qualificacions (suspens, aprovat, notable i excel·lent) i que, 
entre totes les proves avaluatives presentades, se superi el 50% del pes de l’avaluació. És suficient 
una evidència per a cadascuna de les qualificacions atorgades per a cadascuna de les assignatures 
seleccionades. Si escau, la universitat vetllarà per l’anonimat". Tan aviat com es pugui es 
proporcionarà tota aquesta informació. 
 
6.1  Els resultats de l’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius 

pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació. 
Tota la informació referent a les competències que cal assolir en el Màster es troben detallades en 
la WEB del MUOCV (https://muocv.masters.upc.edu/ca, [EVIDÈNCIA-58]). En aquesta WEB es 
detalla la informació general, els objectius, les característiques i la planificació docent, el projecte 
formatiu, la metodologia docent i altres aspectes rellevants per l’estudiantat, com ara les normatives, 
els tràmits administratius, etc. 
 
A l’anterior informe d’Acreditació del 2016 es troba una descripció detallada de l’estructura del 
màster, així com de les corresponents activitats formatives (https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-
de-la-qualitat/informes-de-seguiment-de-les-titulacions, [EVIDÈNCIA-20]). En la taula següent 
recordem la distribució total de crèdits del màster: 
 

 

PRIMER QUADRIMESTRE (total crèdits 21 ECTS obligatoris + 9 optatius) 

codi assignatura matèria tipus ECTS 
370701 Clínica especialitzada OPTOMETRIA 

CLÍNICA 

obligatòria 9 

370702 Tècniques i aspectes optomètrics de la cirurgia ocular obligatòria 3 

370703 Òptica i Instrumentació avançada per a l'atenció visual ÒPTICA APLICADA I 
MÈTODES PER A LA 
RECERCA EN VISIÓ 

obligatòria 4,5 

370704 Mètodes de recerca obligatòria 4,5 

  *  Optatives i/o pràctiques externes, fins un màxim de 9 
ECTS   optatives* 9 
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Per tal de dur a terme els objectius formatius pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació, es 
disposa d’uns processos en el SGIQ (https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-
qualitat/copy_of_sistema-de-garantia-interna-de-la-qualitat-de-la-foot-provisional, [EVIDÈNCIA-
38]) ben establerts, dinàmics i variables en el temps, que vetllen per la seva difusió, el seu 
compliment, anàlisi i millora continuada: “2. Garantir la qualitat dels seus programes formatius”, “3. 
Desenvolupar els programes formatius per afavorir l'aprenentatge de l'estudiantat”, “6. Recollir i 
analitzar els resultats per a la millora dels programes formatius” i “7. Publicar la informació i retre 
comptes sobre els programes formatius”. 
 
Els objectius específics, les metodologies, l’avaluació i el detall de tots els aspectes del MUOCV es 
poden consultar en el Verifica corresponent [EVIDÈNCIA-20] (https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-
de-la-qualitat/informes-de-seguiment-de-les-titulacions) i [EVIDÈNCIA-21] 
(https://gpaq.upc.edu/sat/Informes_public_sat.asp?tipus_informe=verificacio). 
 

• Assignatures analitzades. 
 
A partir de les 4 assignatures proposades per l’AQU Catalunya, s’han escollit dues per a ser objecte 
d’anàlisi. Les dues assignatures seleccionades per a ser analitzades són de diferent quadrimestre: 
“Clínica especialitzada” (CE) i “Mecanismes neurofisiològics i models avançats de la visió” 
(MNMAV). En la següent taula hi ha un petit detall de la seva ubicació, ECTS i professorat: 
 

Acrònim Nom de l´assignatura i guia docent Quadrimestre ECTS Professorat 

CE Clínica especialitzada 
[EVIDÈNCIA-72] Q1 9 1  TU + 1 TEU + 

2 ATPs 

MNMAV 
Mecanismes neurofisiològics i 
models avançats de la visió 

[EVIDÈNCIA-73] 
Q2 3 2 CU + 1 TU 

Tal i com es mostra en la guia docent, en l’assignatura CE només hi ha la competència transversal: 
Treball en equip. En l’assignatura MNMAV es valoren quatre competències transversals: Treball en 
equip, Ús solvent dels recursos d’informació, Emprenedoria i innovació, i Tercera llengua.  

La satisfacció respecte aquestes dues assignatures ha estat molt bona. Tenim el detall de les 
mateixes en la intranet de la UPC (https://e-enquestes.upc.edu, [EVIDÈNCIA-74]), tot accedint a la 
FOOT i a l’assignatura corresponent. 

          

     
    

 

  

           

            
    
   

  

      

             
     

          

SEGON QUADRIMESTRE (total 30 ECTS: 9 obligatoris + 9 optatius + 12 TFM) 

codi assignatura matèria tipus ECTS 
370705 Patologia ocular i tractaments 

CIÈNCIES DE LA 
VISIÓ I 

BIOMÈDIQUES 

obligatòria 3 

370706 Farmacovigilància ocular obligatòria 3 

370707 Mecanismes neurofisiològics i models avançats de la 
visió obligatòria 3 

  * Optatives i/o pràctiques externes, fins un màxim de 18 
ECTS incloent els de Q1   optatives*   

370708 Treball final de màster (TFM) TFM 
    

obligatòria 12 
    

(*) Els 18 crèdits d'optativitat es poden cursar entre l'oferta anual d'assignatures optatives i la de pràctiques 
acadèmiques externes en empreses i entitats col·laboradores. En cas d'optar per la realització d'aquestes 
pràctiques cal fer un mínim de 12 ECTS. 

 

https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/sistema-de-garantia-interna-de-la-qualitat-de-la-foot-provisional
https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/copy_of_sistema-de-garantia-interna-de-la-qualitat-de-la-foot-provisional
https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/copy_of_sistema-de-garantia-interna-de-la-qualitat-de-la-foot-provisional
https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/copy_of_sistema-de-garantia-interna-de-la-qualitat-de-la-foot-provisional
https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/copy_of_sistema-de-garantia-interna-de-la-qualitat-de-la-foot-provisional
https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/informes-de-seguiment-de-les-titulacions
https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/informes-de-seguiment-de-les-titulacions
https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/informes-de-seguiment-de-les-titulacions
https://gpaq.upc.edu/sat/Informes_public_sat.asp?tipus_informe=verificacio
https://gpaq.upc.edu/sat/Informes_public_sat.asp?tipus_informe=verificacio
https://www.upc.edu/content/master/guiadocent/pdf/cat/370701
https://www.upc.edu/content/master/guiadocent/pdf/cat/370701
https://www.upc.edu/content/master/guiadocent/pdf/cat/370707
https://www.upc.edu/content/master/guiadocent/pdf/cat/370707
https://www.upc.edu/content/master/guiadocent/pdf/cat/370707
https://e-enquestes.upc.edu/
https://e-enquestes.upc.edu/
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En primer lloc, les següents taules mostren el detall de les darreres avaluacions en l’assignatura 
CE. Cal notar que el model d’enquestes en el darrer curs acadèmic 2019/20 ha canviat. Tot i que 
en cursos anteriors els resultats de les enquestes eren força positius, en la darrera valoració encara 
ho han estat més, especialment en la pregunta que es fa a l’estudiantat sobre els tres primers 
aspectes on es veu una bona valoració per l’assignatura pels continguts, la satisfacció i l’avaluació. 
A continuació es mostra el resultat l’enquesta del curs 2019/20 (model d’enquestes actualitzat el 
2019) i el resultat l’enquesta del curs 2018/19 (model d’enquestes del 2015). 

Clínica Especialitzada (Curs 2019/20 / 
1Q) [Model 2019] 

Respostes vs. 
matriculats 

Valoració CE 
sobre 5 

Valoració UPC 
sobre 5 

1. Els continguts de l'assignatura m'han 
semblat interessants 

15 de 22 (68%) 4.40 3.83 

2. En conjunt estic satisfet/a amb 
aquesta assignatura 

15 de 22 (68%) 4.27 3.58 

3. L'avaluació correspon amb els 
objectius i el nivell de l'assignatura 

15 de 22 (68%) 4.29 3.71 

4. La dedicació exigida és adequada, està 
ben dimensionada i distribuïda al llarg 
del curs 

15 de 22 (68%) 3.60 3.73 

5. Es presenten continguts repetits 
d'altres assignatures 

15 de 22 (68%) 3.53 3.73 

 
Clínica Especialitzada (Curs 2018/19 / 
1Q) [Model d'enquestes 2015] 

Respostes vs. 
matriculats 

Valoració CE 
sobre 5 

Valoració UPC 
sobre 5 

1. Els continguts de l'assignatura m'han 
semblat interessants 

19 de 27 (70%) 3.89 3.83 

2. L'avaluació es correspon amb els 
objectius i el nivell de l'assignatura 

19 de 27 (70%) 3.53 3.68 

3. En conjunt estic satisfet/a amb 
aquesta assignatura 

19 de 27 (70%) 3.74 3.59 

En segon lloc, la següent taula mostra la satisfacció de l’assignatura MNMAV. Cal dir que no apareix 
el resultat de l’enquesta de satisfacció del curs actual 2019/20 ja que, al ser una assignatura del 
segon quadrimestre, en l’elaboració d’aquest informe no es disposava d’aquesta informació. En 
aquest cas els resultats de les enquestes mostren una satisfacció, per part de l’estudiantat, inferior 
a la mitjana de la UPC. Som conscients que aquesta dada no és aïllada, s’ha repetit en enquestes 
de cursos anteriors. La cap d’estudis del màster i els professors coordinadors de l’assignatura han 
analitzat repetidament, amb la participació dels estudiants, els motius d’aquesta situació. La 
principal conclusió és que aquesta i altres assignatures del màster tenen uns continguts i unes 
competències que, en ser impartits en assignatures aïllades de la part d’aplicació clínica, no es 
perceben com interessants per part de l’estudiantat. És, justament, per aquest motiu que, en 
paral·lel a aquest procés de acreditació la Facultat està treballant en una reverificació del màster 
amb l’objectiu de modificar les assignatures i incloure els continguts i competències d’aquestes 
assignatures en altres d’aplicació clínica, per tal que l’estudiant comprengui millor ambdues parts: 
la base més teòrica i l’aplicació d’aquestes en la pràctica clínica.  
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Mecanismes neurofisiològics i 
models avançats de la visió (Curs 
2018/19 / 2Q) [Model d'enquestes 
2015] 

Respostes vs. 
matriculats 

Valoració 
NMAV sobre 5 

Valoració UPC 
sobre 5 

1. Els continguts de l'assignatura m'han 
semblat interessants 

24 de 31 (77%) 3.13 3.77 

2. L'avaluació es correspon amb els 
objectius i el nivell de l'assignatura 

24 de 31 (77%) 3.32 3.63 

3. En conjunt estic satisfet/a amb 
aquesta assignatura 

24 de 31 (77%) 2.96 3.53 

• Treball Fi de Màster (TFM) i Pràctiques Acadèmiques Externes (PAEs). 

Tal i com es mostra en el VERIFICA, els objectius formatius pretesos encaixen amb el nivell del 
MECES de la titulació. El detall del TFM i de les pràctiques externes s’ha exposat en la primera 
secció dels estàndards 4 i 5 (ESTÀNDARD 4: ADEQUACIÓ DEL PROFESSORAT AL PROGRAMA 
FORMATIU, ESTÀNDARD 5: EFICÀCIA DELS SISTEMES DE SUPORT A L'APRENENTATGE). 
Tot i així, destaquem dos aspectes rellevants. 

Per una banda, en el WEB corresponent UPCommons, Portal del coneixement obert de la UPC, es 
poden consultar els TFM públics (https://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/6485?locale-
attribute=ca [EVIDÈNCIA-75]). Per altra banda, les ofertes dels TFM es troben en el WEB 
corresponent de la FOOT (https://foot.upc.edu/ca/curs-actual/treball-final-estudis/ofertes-tfg-tfm 
[EVIDÈNCIA-76]). Clarament aquests TFM engloben els continguts del Màster i segueixen diferents 
línies de recerca lligades als grups i línies de recerca esmentats en la primera secció de 
l’ESTÀNDARD 4: ADEQUACIÓ DEL PROFESSORAT AL PROGRAMA FORMATIU. S’obtenen, 
d’aquesta manera, uns resultats d’aprenentatge ben satisfactoris. 

Els centres on es realitzen les practiques externes (PAEs) es troben en el WEB 
(https://muocv.masters.upc.edu/ca/paes, [EVIDÈNCIA-64]). Aquests centres són tan públics 
(Hospital Santa Creu i Sant Pau, ...) com privats (Institut Barraquer, ...) de reconegut prestigi amb 
una gran activitat assistencial molt important per tal que l’estudiantat rebi una formació adient a les 
competències del Màster. Per la seva banda, una de les funcions del tutor de l’estudiant/a és la 
supervisió exhaustiva de les PAEs (vegeu subapartat “5.1 Els serveis d’orientació acadèmica 
suporten adequadament el procés d’aprenentatge i els d’orientació professional faciliten la 
incorporació al mercat laboral“ de l’“ESTÀNDARD 5: EFICÀCIA DELS SISTEMES DE SUPORT A 
L'APRENENTATGE”, https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies [EVIDÈNCIA-
84]). Paral·lelament, tant l’estudiantat com els tutors externs (del centre on es fan les PAEs) fan un 
informe de les tasques que ha desenvolupat l’estudiantat. Aquests informes són arxivats per la 
responsable de cooperació educativa. A partir d'aquests informes, els tutors avaluen les PAEs. Tot 
el detall d’aquesta avaluació, així com les rúbriques corresponents, es troba en 
https://foot.upc.edu/ca/curs-actual/practiques-academiques-externes-paes [EVIDÈNCIA-65]. 

Al mateix temps, el Vicedeganat Cap d’Estudis del Màster supervisa i valora cadascuna de les PAEs 
per tal que siguin adients als objectius del Màster i donin un resultat d’aprenentatge satisfactori. 

Actualment s’està elaborant una acció de millora, “M. 534 Documentar els processos d'elaboració 
de les guies docents, els Treballs de Fi de Titulació, les pràctiques externes, etc. 

https://upcommons.upc.edu/
https://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/6485?locale-attribute=ca
https://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/6485?locale-attribute=ca
https://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/6485?locale-attribute=ca
https://foot.upc.edu/ca/curs-actual/treball-final-estudis/ofertes-tfg-tfm
https://foot.upc.edu/ca/curs-actual/treball-final-estudis/ofertes-tfg-tfm
https://muocv.masters.upc.edu/ca/paes
https://muocv.masters.upc.edu/ca/paes
https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies
https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies
https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies
https://foot.upc.edu/ca/curs-actual/practiques-academiques-externes-paes
https://foot.upc.edu/ca/curs-actual/practiques-academiques-externes-paes


Informe d'Acreditació [Nom del Centre Docent]  39/76 

 
 
 
(https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/informes-de-seguiment-de-les-titulacions-1/ist-
octubre-2019/ist-foot-2018-2019_master_16-10-19.pdf/view, [EVIDÈNCIA-19]), que pretén una 
documentació detallada i real del TFM i les PAEs. En aquesta acció de millora també es vol fer una 
guia docent actualitzada de cadascun d’aquests aspectes. 
 

• Satisfacció dels titulats i valoració global. 

En els estàndards 2, 3 i 5 ja s’ha fet esment en diferents ocasions de la satisfacció dels titulats. Com 
es deia, la mostra elaborada pel GPAQ no es gaire exhaustiva ni significativa pel MUOCV des del 
curs acadèmic 2016/17. Es poden consultar les dades en el WEB corresponent del Portal de dades 
i indicadors de la UPC (https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/estudiantat/enquesta-de-
satisfaccio-de-titulats/titulats-de-master, [EVIDÈNCIA-29]). Només es tenen dades dels cursos 
acadèmics 2016/17 i 2018/19. 

Per una banda, les dades de satisfacció del curs acadèmic 2016/17 tenen una mostra del 41% (9 
de 22 matriculats). Aquestes dades presenten una clara satisfacció pel MUOCV en molts aspectes. 
La següent taula resumeix els resultats obtinguts amb una valoració sobre 5 d’aquest 41% de 
l’estudiantat matriculat en el curs acadèmic 2016/17, tot comparant-la  amb la mitjana de la UPC del 
curs acadèmic 2017/18, ja que no es tenen les dades de la mitjana de la UPC del curs 2016/17. 
Clarament s’aprecia una satisfacció pel MUOCV força superior a la mitjana de la UPC. 

ENQUESTA DE SATISFACCIÓ DELS MUOCV 
(CURS 2016/17) 

Respostes vs. 
matriculats 

Valoració 
MUOCV 
sobre 5 

Valoració 
UPC sobre 
5 (2017/18) 

ESTIC SATISFET/A AMB EL PROFESSORAT 9 de 22 (41%) 4.25 3.25 
ESTIC SATISFET/A AMB LES PRÀCTIQUES 
EXTERNES   

9 de 22 (41%) 4.83 3.05 

ESTIC SATISFET/A AMB EL TFM 9 de 22 (41%) 4.38 3.65 
EL MÀSTER M'HA DONAT OPORTUNITATS 
D'ACCEDIR A UNA COMUNITAT DE RECERCA I/O 
PROFESSIONAL 

9 de 22 (41%) 4 3.3 

EL MÀSTER M'HA FACILITAT L'ACCÉS A POSSIBLES 
OPORTUNITATS LABORALS 

9 de 22 (41%) 3.71 3.4 

ESTIC SATISFET/A AMB ELS CONEIXEMENTS, LES 
HABILITATS I LES APTITUDS ADQUIRITS EN EL 
MÀSTER 

9 de 22 (41%) 3.75 3.5 

ESTIC SATISFET/A AMB EL MÀSTER 9 de 22 (41%) 4 3.1 

Per altra banda, les dades de satisfacció del curs acadèmic 2018/19 tenen una mostra del 29.6% (8 
de 27 matriculats). Novament aquestes dades presenten una clara satisfacció pel MUOCV en molts 
aspectes. La següent taula resumeix aquests resultats, tot comparant-la  amb la mitjana de la UPC 
del curs 2017/18 (recordem que no es tenen les dades de la mitjana de la UPC del curs 2016/17). 
Novament, la satisfacció pel MUOCV és força superior a la mitjana de la UPC. 

https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/informes-de-seguiment-de-les-titulacions-1/ist-octubre-2019/ist-foot-2018-2019_master_16-10-19.pdf/view
https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/informes-de-seguiment-de-les-titulacions-1/ist-octubre-2019/ist-foot-2018-2019_master_16-10-19.pdf/view
https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/informes-de-seguiment-de-les-titulacions-1/ist-octubre-2019/ist-foot-2018-2019_master_16-10-19.pdf/view
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/estudiantat/enquesta-de-satisfaccio-de-titulats/titulats-de-master
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/estudiantat/enquesta-de-satisfaccio-de-titulats/titulats-de-master
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/estudiantat/enquesta-de-satisfaccio-de-titulats/titulats-de-master
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ENQUESTA DE SATISFACCIÓ DELS MUOCV 
(CURS 2018/19) 

Respostes vs. 
matriculats 

Valoració 
MUOCV 
sobre 5 

Valoració 
UPC sobre 
5 (2017/18) 

ESTIC SATISFET/A AMB EL PROFESSORAT 8 de 27 (29.6%) 4.1 3.25 
ESTIC SATISFET/A AMB LES PRÀCTIQUES 
EXTERNES   

8 de 27 (29.6%) 4.2 3.05 

ESTIC SATISFET/A AMB EL TFM 8 de 27 (29.6%) 4.6 3.65 
EL MÀSTER M'HA DONAT OPORTUNITATS 
D'ACCEDIR A UNA COMUNITAT DE RECERCA I/O 
PROFESSIONAL 

8 de 27 (29.6%) 4.4 3.3 

EL MÀSTER M'HA FACILITAT L'ACCÉS A POSSIBLES 
OPORTUNITATS LABORALS 

8 de 27 (29.6%) 4 3.4 

ESTIC SATISFET/A AMB ELS CONEIXEMENTS, LES 
HABILITATS I LES APTITUDS ADQUIRITS EN EL 
MÀSTER 

8 de 27 (29.6%) 4 3.5 

ESTIC SATISFET/A AMB EL MÀSTER 8 de 27 (29.6%) 3.4 3.1 

• Valoració global 

Globalment hi ha una bona satisfacció per part de l’estudiantat. Alguns exemples de testimonis 
personals els trobem en l’enllaç https://muocv.masters.upc.edu/ca/experiencies-de-lestudiantat 
[EVIDÈNCIA-77]. Com es pot veure la satisfacció és molt alta en l’apartat de les PAEs, com a 
conseqüència, en part, de la tria que la facultat fa dels centres que acullen els estudiants, comptant 
amb serveis d’oftalmologia de prestigi, entre altres. Ara bé, si mirem el detall del resultat de les 
enquestes de les diferents assignatures, trobem una clara asimetria entre aquelles que són 
d’aplicació clínica i les que no. La taula següent mostra la valoració de l’estudiantat, de cada una de 
les assignatures obligatòries per matèria del MUOCV, a la pregunta “En conjunt estic satisfet/a amb 
aquesta assignatura” durant el curs acadèmic 2018/19. En la taula es veu aquesta asimetria en la 
valoració de les assignatures segons la matèria (https://e-enquestes.upc.edu, [EVIDÈNCIA-74]). 
 
Matèria Assignatura 

obligatòria 
Respostes vs. 
Matriculats 
[quadrimestre] 

Valoració “En 
conjunt estic 
satisfet/a amb 
aquesta assignatura” 
sobre 5 

Valoració 
UPC 
sobre 5 

Optometria 
Clínica 

Clínica Especialitzada 
[EVIDÈNCIA-72] 

19 de 27 (70%) 
[1Q] 3.74 3.59 

Tècniques i Aspectes 
Optomètrics de la 
Cirurgia Ocular 
[EVIDÈNCIA-88] 

18 de 26 (69%) 
[1Q] 4.24 3.59 

Òptica 
Aplicada i 
Mètodes per 
a la Recerca  
en Visió 

Òptica i Instrumentació 
Avançades per a 
l'Atenció Visual 
[EVIDÈNCIA-89] 

19 de 29 (66%) 
[1Q] 3.42 3.59 

Mètodes de Recerca 
[EVIDÈNCIA-90] 

20 de 29 (69%) 
[1Q] 2.55 3.59 

https://muocv.masters.upc.edu/ca/experiencies-de-lestudiantat
https://muocv.masters.upc.edu/ca/experiencies-de-lestudiantat
https://e-enquestes.upc.edu/
https://e-enquestes.upc.edu/
https://www.upc.edu/content/master/guiadocent/pdf/cat/370701
https://www.upc.edu/content/master/guiadocent/pdf/cat/370701
https://www.upc.edu/content/master/guiadocent/pdf/cat/370702
https://www.upc.edu/content/master/guiadocent/pdf/cat/370702
https://www.upc.edu/content/master/guiadocent/pdf/cat/370702
https://www.upc.edu/content/master/guiadocent/pdf/cat/370702
https://www.upc.edu/master/guiadocent/pdf/cat/370703/optica-i-instrumentacio-avancades-per-a-latencio-visual.pdf
https://www.upc.edu/master/guiadocent/pdf/cat/370703/optica-i-instrumentacio-avancades-per-a-latencio-visual.pdf
https://www.upc.edu/master/guiadocent/pdf/cat/370703/optica-i-instrumentacio-avancades-per-a-latencio-visual.pdf
https://www.upc.edu/master/guiadocent/pdf/cat/370703/optica-i-instrumentacio-avancades-per-a-latencio-visual.pdf
https://www.upc.edu/master/guiadocent/pdf/cat/370704/metodes-de-recerca.pdf
https://www.upc.edu/master/guiadocent/pdf/cat/370704/metodes-de-recerca.pdf
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Ciències de 
la Visió i 
Biomèdiques 

Patologia Ocular i 
Tractaments 
[EVIDÈNCIA-91] 

31 de 47 (66%) 
[2Q] 3.97 3.53 

Farmacovigilància 
Ocular [EVIDÈNCIA-92] 

25 de 28 (89%) 
[2Q] 2.60 3.53 

Mecanismes 
Neurofisiològics i 
Models Avançats de la 
Visió [EVIDÈNCIA-73] 

24 de 31 (77%) 
[2Q] 2.96 3.53 

 
És per aquest motiu que, a banda de fer accions de millora que s’han anat implementant i que han 
anat donant resultats parcials, estem treballant en una reverificació que té per objectiu incloure part 
dels continguts de les assignatures amb pitjor valoració en assignatures més d’aplicació clínica, per 
tal de millorar la coordinació entre les parts i afavorir la comprensió i aplicació dels coneixements 
adquirits. 
 
Finalment, la següent taula mostra la valoració sobre 5 de la satisfacció de l’estudiantat en les 
assignatures en general al llarg del darrers anys. Les dades han estat estretes dels indicadors de 
satisfacció de les Dades estadístiques i de gestió de la UPC 
(https://gpaq.upc.edu/lldades/quadrecomandament.asp?codiCentre=370, [EVIDÈNCIA-7]). 
 

Valoració de satisfacció sobre 5 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura 3.7 3.6 3.4 3.5 

 
 
6.2  Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i 

pertinents per garantir l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge previstos. 
L’avaluació de les assignatures es basa en diversos punts, i s’articula sobre l’avaluació continuada. 
Això inclou, entre d’altres, l’entrega de treballs, pràctiques o exercicis, i la participació a classe 
presentant material seleccionat. És freqüent també que l’examen final de l’assignatura sigui 
substituït per treballs o d’altres elements d’avaluació. Per a cada una de les assignatures del màster 
es detalla el mètode d’avaluació a la guia docent, que és accessible des del web del MUOCV per al 
curs actual (https://muocv.masters.upc.edu/ca/informacio-general, [EVIDÈNCIA-22]). D’aquesta 
forma els estudiants saben en tot moment com seran avaluats. L’especificitat del Màster fa que els 
grups d’algunes assignatures siguin reduïts, cosa que fomenta tant la interacció entre professor i 
alumne, com el treball en grup. En qualsevol dels casos, el mètode d’avaluació segueix les directives 
de la Memòria de Verificació (https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/informes-de-
seguiment-de-les-titulacions, [EVIDÈNCIA-20]) i 
(https://gpaq.upc.edu/sat/Informes_public_sat.asp?tipus_informe=verificacio, [EVIDÈNCIA-21]). 
 
En referència al paràmetre alpha de totes les assignatures en els cursos acadèmics del 2015/16 al 
2018/19, en línies generals, és molt positiu. Les dades han estat proporcionades per la Cap de la 
UTG de l’Àmbit d’Òptica i Optometria en data de març de 2020 
(https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies, [EVIDÈNCIA-83]). 
 

• Assignatures analitzades. 
 
Com s’ha descrit a l’apartat “6.1 Els resultats de l’aprenentatge assolits es corresponen amb els 
objectius formatius pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació” d’aquest estàndard, s’han 
escollit les assignatures “Clínica especialitzada” i “Mecanismes neurofisiològics i models avançats 
de la visió”. 
 

https://www.upc.edu/master/guiadocent/pdf/cat/370705/patologia-ocular-i-tractaments.pdf
https://www.upc.edu/master/guiadocent/pdf/cat/370705/patologia-ocular-i-tractaments.pdf
https://www.upc.edu/master/guiadocent/pdf/cat/370705/patologia-ocular-i-tractaments.pdf
https://www.upc.edu/master/guiadocent/pdf/cat/370706/farmacovigilancia-ocular.pdf
https://www.upc.edu/master/guiadocent/pdf/cat/370706/farmacovigilancia-ocular.pdf
https://www.upc.edu/master/guiadocent/pdf/cat/370706/farmacovigilancia-ocular.pdf
https://www.upc.edu/master/guiadocent/pdf/cat/370707/mecanismes-neurofisiologics-i-models-avancats-de-la-visio.pdf
https://www.upc.edu/master/guiadocent/pdf/cat/370707/mecanismes-neurofisiologics-i-models-avancats-de-la-visio.pdf
https://www.upc.edu/master/guiadocent/pdf/cat/370707/mecanismes-neurofisiologics-i-models-avancats-de-la-visio.pdf
https://www.upc.edu/master/guiadocent/pdf/cat/370707/mecanismes-neurofisiologics-i-models-avancats-de-la-visio.pdf
https://www.upc.edu/master/guiadocent/pdf/cat/370707/mecanismes-neurofisiologics-i-models-avancats-de-la-visio.pdf
https://gpaq.upc.edu/lldades/quadrecomandament.asp?codiCentre=370
https://gpaq.upc.edu/lldades/quadrecomandament.asp?codiCentre=370
https://muocv.masters.upc.edu/ca/informacio-general
https://muocv.masters.upc.edu/ca/informacio-general
https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/informes-de-seguiment-de-les-titulacions
https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/informes-de-seguiment-de-les-titulacions
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Per a l’assignatura “Clínica especialitzada”, com es detalla en la corresponent guia docent  
(https://www.upc.edu/content/master/guiadocent/pdf/cat/370701, [EVIDÈNCIA-72]), la metodologia 
docent segueix tres eixos: el treball autònom, seminari de casos i pràctiques amb casos reals. Els 
continguts queden perfectament definits en les activitats docents: seminaris de continguts pràctics, 
sessions clíniques amb casos reals, i presentació i resolució de casos clínics. Aquests dos aspectes, 
metodologia docent i continguts, s’alineen amb els resultats d’aprenentatge tant amb els 
coneixements com en les habilitats descrits en la guia docent, totes elles centrades en la clínica 
optomètrica especialitzada. L’avaluació té un pes molt rellevant tant en els seminaris com en les 
pràctiques clíniques, fet que dóna lloc a una correcta avaluació dels resultats d’aprenentatge. 
 
Per a l’assignatura “Mecanismes neurofisiològics i models avançats de la visió”, com mostra la seva 
guia docent  (https://www.upc.edu/content/master/guiadocent/pdf/cat/370707, [EVIDÈNCIA-73]), la 
metodologia docent segueix cinc eixos: treball en equip, classes teòriques presencials, pràctiques, 
anàlisi de test clínics, i lectura crítica en aplicacions clíniques. Totes aquestes metodologies queden 
identificats en els corresponents continguts: part teòrica, casos pràctics, anàlisi de tests i lectura 
crítica. Finalment, l’avaluació dels resultats d’aprenentatge es basen en activitats entregables i un 
examen oral que permeten determinar l’assoliment de les competències relacionades. 
 

• Treball Fi de Màster (TFM) 
 
El TFM és fonamental per avaluar els objectius de l’aprenentatge del màster, ja que permet 
determinar si l’estudiantat ha assolit la globalitat de les competències preteses. La informació del 
WEB correspondent al TFM del MUOCV (https://foot.upc.edu/ca/curs-actual/treball-final-
estudis/normatives-i-documents, [EVIDÈNCIA-45]) detalla els aspects a assolir, l’avaluació i tot el 
detall dels passos a seguir en el TFM (desde les normatives i la documentació, fins a la finalització 
del TFM amb la defensa i l’avaluació). Amb la informació d’aquesta WEB queda clarament 
documentat que el TFM és públic (amb la defensa del mateix), integrat (amb els resultats 
d’aprenentatge desitjats), fiable (amb la supervisió del professorat) i pertinent (detall de la seva 
execució i avaluació en rúbriques establertes). 
 
El marc normatiu detallat en la WEB esmentada marca les pautes i el procediment per a l’avaluació 
del TFM per part del professorat. Més concretament, l’estudiant elabora un informe i prepara una 
presentació per a la defensa del seu TFM. La defensa és pública i s’anuncia mitjançant un correu 
electrònic a tot el PDI assignat a la FOOT des de l’Àrea Acadèmica de la mateixa FOOT. Aquesta 
defensa es realitza davant d’un tribunal de 3 professors. La defensa consta de dues fases. La 
primera fase és l’exposició oral per part de l’estudiantat (en un temps d’uns 20 minuts). La segona 
fase és la resposta a les qüestions proposades pels membres del tribunal. Les qüestions poden ser 
tant sobre el contingut de la memòria (que el tribunal ha rebut amb prou antelació), com sobre 
l’exposició, el desenvolupament del treball o qualsevol aspecte que es consideri rellevant relacionat 
amb el màster. El tribunal avalua el TFM tenint en consideració totes les competències. Els resultats 
acadèmics són satisfactoris tal i com es pot comprobar en la següent taula on es presenta la mitjana 
de les notes dels TFMs en els cursos acadèmics 2015/16, 2016/17 i 2017/18 (dades proporcionades 
per la Cap de la UTG de l’Àmbit d’Òptica i Optometria en data de març de 2020). 
 

Curs Acadèmic Quadrimestre Número de TFMs Nota mitjana TFM 
2015/16 1Q 2 7.65 
2015/16 2Q 20 8.70 
2016/17 1Q 3 8.10 
2016/17 2Q 10 8.19 
2017/18 1Q 9 8.14 
2017/18 2Q 18 8.83 

 
Un cop defensats i aprovats, tots els TFMs tenen l’opció de ser publicats on-line a través dels 
mecanismes que proposcionen les bibliotecas de la UPC, complint sempre amb la llei de protecció 
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de dades. Podeu veure el detall de com fer-ho en el WEB corresponent dels TFMs de la Biblioteca 
digital de la UPC (Bibliotècnica, https://bibliotecnica.upc.edu/ [EVIDÈNCIA-78]): 
https://bibliotecnica.upc.edu/estudiants/6-passos-que-teu-tfg/tfm-sigui-exit/publico-meu-tfg/tfm 
[EVIDÈNCIA-79]. Tanmateix, com s’ha dit en el subapartat “6.1 Els resultats de l’aprenentatge 
assolits es corresponen amb els objectius formatius pretesos i amb el nivell del MECES de la 
titulació”, les TFM públics es troben en UPCommons, Portal del coneixement obert de la UPC  
(https://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/6485?locale-attribute=ca, [EVIDÈNCIA-75]). 
 
Finalment, recordem que, tal i com hem vist en aquest mateix estàndard, subapartat “6.1  Els 
resultats de l’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius pretesos i amb el 
nivell del MECES de la titulació”, la satisfacció del TFM és molt alta (satisfacció de 4.38 sobre 5).  
 

• Pràctiques Acadèmiques Externs (PAEs) 
 
Com el TFM, les PAEs juguen un paper fonamental en els resultats d’aprenentatge del MUOCV ja 
que contribueixen, d’una manera molt important, a capacitar l’estudiant per aplicar els coneixements 
i competències en un entorn de concurrència de pacients, al costat de professionals de la salut 
visual amb molta experiència que els guien en el procés d’aprenentatge. La informació del WEB 
correspondent a les PAEs del MUOCV (https://foot.upc.edu/ca/curs-actual/practiques-
academiques-externes-paes, [EVIDÈNCIA-65]) detalla els aspects a assolir, l’avaluació i tot el detall 
dels passos a seguir. Com es pot comprovar es segueix una lína similar a la del TFM amb tot el 
detall de la normativa i les rúbriques corresponents. Com a fet novedós i rellevant per la millora 
constant, des del curs 2019/20, els estudiants valoren al vicedeganat Cap d’Estudis de Màster les 
pràctiques externs, així com les empreses on les han fet. El percentatge de satisfacció, com s’ha 
vist en l’apartat “6.1 Els resultats de l’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius 
formatius pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació“ d’aquest mateix estàndard, és molt 
elevat  (satisfacció del 4.82 sobre 5).  
 
6.3  Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la 

titulació. 
El detall de les dades de la següent taula han estat estretes del Gabinet de Planificació, Avaluació i 
Qualitat (https://gpaq.upc.edu/lldades/, [EVIDÈNCIA-18]), i també es poden consultar en la memòria 
de la pròpia FOOT (https://foot.upc.edu/ca/lescola/memories-dactivitats, [EVIDÈNCIA-6]). Aquests 
indicadors es troben descrits al Catàleg d’Indicadors de la UPC 
(https://gpaq.upc.edu/eines/?op=cataleg, [EVIDÈNCIA-80]). 
 

 
 
Destaquem la bona taxa d’èxit que ratlla el 100% en els darrers 5 anys. En general, aquests índexs 
mantenen o milloren els de la darrera acreditació i milloren els de la memòria de Verificació 
(https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/informes-de-seguiment-de-les-titulacions 
[EVIDÈNCIA-20] i https://gpaq.upc.edu/sat/Informes_public_sat.asp?tipus_informe=verificacio 
[EVIDÈNCIA-21]). Malgrat tot, la taxa de graduació del curs 2017/18 és més baixa de l’habitual. 
Aquest fet no té una explicació més enllà d’un fet casual. Els nostres estudiants cursen el màster, 
majoritàriament, a temps parcial i mentre treballen. Les seves decisions de matrícula són, per tant, 
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força imprevisibles i aleatòries. Això pot portar a variacions puntuals d’aquesta taxa, tot i que de 
mitjana presenti un bon valor. 
 
6.4  Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de 

la titulació. 
Els resultats respecte la taxa d’ocupació corresponent únicament a enquestes fetes el 2017 que es 
troben en l’apartat d’”Inserció laboral” de les “Enquestes de satisfacció”, en el Portal de dades i 
indicadors de la UPC (https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/insercio-laboral, 
[EVIDÈNCIA-42]). La mostra és del 54.3% de l’estudiantat (19 estudiants/tes sobre una població de 
35). 
 
Per una banda, les dades indiquen que un 11% de l’estudiantat no treballa (2 estudiants dels 19). 
Ara bé, aquests 2 estudiants també diuen que en el moment de l’enquesta no treballen però sí han 
treballat després dels estudis. 
 
Per una altra banda, el 79% dels entrevistats indiquen que les funcions que realitzen en la seva 
feina són les pròpies del nivell de formació del màster. Hi ha 13 estudiants  que tenen un contracte 
fix o indefinit, 3 estudiants autònoms i 3 estudiants amb contracte temporal. 
 
Malauradament no es tenen més dades per a ser valorades. Cal dir però que, tot i que no en tenim 
evidències, constatem que la majoria de l’estudiantat del MUOCV acaba treballant allà on ha 
realitzat les PAEs. En particular, els titulats del curs acadèmic 2016/17 mostra una gran satisfacció 
per les PAEs, amb una puntuació de 4.8 sobre 5. 
 
Una vegada finalitzat el MUOCV, la valoració que fa l’estudiantat sobre la satisfacció del mateix és 
força positiva. En l’enquesta del 2017, el 68% de l’estudiantat va dir que sí estava satisfet, i el 79% 
va indicar que repetiria d’Universitat.  
 
Destaquem que les taxes d’ocupació dels titulats són molt superiors a la mitjana d’indicadors a nivell 
català i estatal. De fet, molts estudiants acaben formalitzant un contracte de treball al lloc on realitzen 
les PAEs del Màster. Per tant, aquestes PAEs són una font d'inserció laboral. Per una banda, els 
estudiants de Màster ja compten amb la capacitació professional que els dóna el Grau d’Òptica i 
Optometria (o equivalent) obtingut prèviament per desenvolupar tasques d'òptics-optometristes. Per 
altre banda, el Màster els permet involucrar-se en altres tasques que requereixen un alt grau 
d'especialització, com les de suport a la clínica oftalmològica. 
 
Les proves d’avaluació de l’estudiantat tan en les diferents assignatures com en el TFM es troben 
detallades en les corresponents guies docents de les assignatures 
(https://muocv.masters.upc.edu/ca/informacio-general, [EVIDÈNCIA-22]) i en l’apartat on es detalla 
de tot el procés del TFM (https://foot.upc.edu/ca/curs-actual/treball-final-estudis/normatives-i-
documents, [EVIDÈNCIA-45]). 
 
Recordem que, com s’ha indicat al principi d’aquest estàndard (“ESTÀNDARD 6: QUALITAT DELS 
RESULTATS DELS PROGRAMES FORMATIUS”), degut a la situació actual de confinament, en el 
moment de l’elaboració d’aquest informe en data de 29 d’abril de 2020, no s’ha pogut donar un recull 
d’exàmens d’assignatures que mostrin l’espectre de qualificacions. Tan aviat com es pugui es 
proporcionarà tota aquesta informació. 
 
Referent als TFM, en el WEB de la FOOT on hi ha les evidències específiques del present informe 
(https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies [EVIDÈNCIA-87]) es mostren alguns 
TFM del MUOCV que cobreixin l’espectre de qualificacions (aprovat, notable, excel·lent i Matrícula 
d’Honor). 
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Finalment, cal dir que no fem una valoració de la utilitat de la formació teòrica o pràctica ja que no 
disposem de dades (https://gpaq.upc.edu/lldades/, [EVIDÈNCIA-18]: quadre de comandaments, 
apartat centres i titulacions, i subapartat Màsters universitaris). 
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3. Pla de Millora 

Relació de propostes de millora. 
Per tal de veure una anàlisi de les diferents accions de millora elaborades des de la darrera 
acreditació fins al gener de 2019, podeu consultar el document “Accions de millora i Informes de 
Seguiment de les Titulacions en resposta als Informes finals d'acreditació de les titulacions de la 
FOOT (desembre 2018)” (https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/acreditacio-de-
les-titulacions-2016/ [EVIDÈNCIA-81]). 
 
Per la seva banda, el darrer “Informe de Seguiment de les Titulacions” es va aprovar per la CP a 
l’octubre del 2019 (https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/informes-de-seguiment-de-
les-titulacions-1/ist-octubre-2019/ist-foot-2018-2019_master_16-10-19.pdf/view, [EVIDÈNCIA-19]). 
 
A continuació s’adjunten les propostes de millora de l’Informe de Seguiment de les Titulacions que 
o bé han estat modificades o bé han estat afegides des del darrer informe, a data de maig de 2020 
(https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies, [EVIDÈNCIA-12]). Aquestes 
propostes de millora s’engloben en dues, les que fan referència a l’abast Transversal del Centre i 
les que fan referència a l’abast Titulació: Màster universitari en Optometria i Ciències de la Visió. 
 
Propostes de millora referents a l’abast Transversal del Centre 
(https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies, [EVIDÈNCIA-12]): 
 

370.M.530.2018  

Actualitzar de forma àgil les evidències del SGIQ  

Càrrec: Vicedegà de Qualitat i Economia 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació 

Diagnòstic: Les evidències i les actuacions del dia a dia de la FOOT ni s'actualitzen ni es gestionen de 
forma àgil dins el SGIQ. 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: Millorar l'eficiència alhora d'actualitzar el SGIQ i alhora de gestionar les evidències. 

Accions 
proposades: 

Revisar els procediments del SGIQ per àrees i relacionar les sortides dels fluxgrames amb 
la planificació anual (excel que elabora l'equip directiu cada curs acadèmic). Pensar com 
gestionar i com posar les evidències (repositori, enllaç, etc.). Completar l'excel de la 
planificació anual amb calendari de les accions.  

Indicadors i 
valors 
esperats: 

Tenir en el propi SGIQ un recull de les evidències de les actuacions de la FOOT. 

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: mitja  

Termini: 5/12/2020 

Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: 

S'estan revisant els procediments del SGIQ per àrees per tal de gestionar adequadament la 
planificació anual de l'equip directiu amb el propi SGIQ. 
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370.M.531.2018  

Planificació en l'elaboració dels horaris  

Càrrec: Vicedeganat Cap d'Estudis 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 2: Pertinència de la informació pública 

Diagnòstic: 
Sistematitzar el procediment per elaborar els horaris de manera que s'impliquin els 
departaments i els coordinadors de les assignatures, no únicament el vicedeganat Cap 
d'Estudis. 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Tenir una planificació realista de l'elaboració dels horaris amb la implicació dels 
departaments i del professorat en conveniència vers l'estudiantat. 

Accions 
proposades: 

Tenir un calendari pel seguiment de l'elaboració dels horaris. Implicar als departaments i als 
professors, així com els coordinadors de les assignatures, en l'elaboració dels horaris. 

Indicadors i 
valors 
esperats: 

Tenir els horaris "definitius" amb suficient antel·lació. 

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: mitja  

Termini: 5/12/2020 

Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: Procediment complet per fer els horaris (passos a seguir amb un calendari establert). 

 

370.M.532.2018  

Nou Pla d'Estudis de Grau  

Càrrec: Degà, Vicedegana de Política Acadèmica 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

Diagnòstic: Propostes de millora de l'informe d'acreditació del Grau en Òptica i Optometria del 2016. 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Millorar aquells aspectes negatius que en els 9 anys del Pla d'Estudis actual han anat 
apareixent. 

Accions 
proposades: 

Analitzar l'actual Pla d'Estudis i veure les seves febleses i possibles millores. Reunions amb 
professionals del sector, amb alumnes egressats, amb alumnes de quart curs del grau i 
amb el professorat de la FOOT. També es va demanar opinió a experts en optometria per 
conèixer com hauria de ser un pla d'estudis "ideal", i es va realitzar una anàlisi de plans 
d'estudis d'universitats nacionals i internacionals de prestigi on s’imparteixen estudis 
d’òptica i optometria. Comparar l'actual plans d'estudis d’òptica i optometria amb els plans 
d'estudi d'altres universitats nacionals i internacionals de prestigi. 

Indicadors i 
valors 
esperats: 

Reunions amb professionals del sector, amb alumnes egressats, amb alumnes de quart 
curs del grau i amb el professorat de la FOOT. Opinió d'experts en optometria per conèixer 
com hauria de ser un pla d'estudis "ideal". Anàlisi comparatiu de l'actual pla d'estudis del 
Grau en òptica i optometria amb d'altres arreu. 

Abast: Titulació: Grau en Òptica i Optometria  
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Prioritat: alta  

Termini: 5/12/2019 

Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: 

La Junta de la FOOT va aprovar un procés de treball, consistent en la creació d'una 
comissió per al pla d'estudis formada per 8 persones (PDI i alumnes) i el nomenament d'un 
comitè assessor extern sobre el pla d'estudis format per 4 persones (un membre del col·legi 
professional, un altre del Patronat (representant als ocupadors d'establiment d'òptica), un 
cap d'oftalmologia d'hospital i una ex-alumna). La comissió i el comitè assessor han 
elaborat una memòria de verificació del nou Pla d'Estudis del Grau en Òptica i Optometria. 
La Junta de Facultat, reunida el 7 de novembre de 2018, va aprovar la memòria de 
verificació del Grau en Òptica i Optometria que és pública a la intranet de la Facultat. Ara 
l'ha d'aprovar el Consell de Govern de la UPC, posteriorment, l’AQU ha de fer un informe 
positiu, el Consell Universitari de Catalunya l’ha d'aprovar, el govern de la Generalitat de 
Catalunya ha d'aprovar la impartició a la UPC i, finalment, el Consejo de Ministros l’ha 
d'incloure en el registre de títols universitaris oficials. Esperem la implementació del nou 
grau durant el curs 2020-21. 

 

370.M.533.2019  

Millorar l’avaluació de l’alumnat  

Càrrec: Vicedeganat de Qualitat i Economia 

Origen: acreditació 

Estàndard: Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

Diagnòstic: Resultats d'avaluació millorables. 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Millorar la satisfacció de l'alumnat en les metodologies d'avaluació i la informació que se'ls 
hi proporciona al respecte. Així com millorar els resultats acadèmics. 

Accions 
proposades: 

S’han actualitzat els mètodes d’avaluació que apareixen en les guies docents per tal de 
millorar, en la mesura del possible, l’avaluació contínua. S’han actualitzat els mètodes 
d’avaluació que apareixen en les guies docents per tal de millorar, en la mesura del 
possible, l’avaluació contínua. L’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) ha fet diverses 
jornades de formació específica per al personal docent i investigador amb l’objectiu de 
millorar el coneixement sobre la metodologia d’avaluació en la formació continuada. Per 
una banda el juliol del 2016 es va fer la “Jornada de Docència a la FOOT” i, per altre 
banda, el juny-juliol del 2017 es va fer la “Jornades de docència a la FOOT: Anàlisi del pla 
d’estudis actual i propostes de futur”. Per tal d’evitar possibles subjectivitats alhora de la 
correcció, la direcció del centre proposa que la identificació de l’alumnat sigui amb el DNI (o 
equivalent) i no pas amb el nom. 

Indicadors i 
valors 
esperats: 

A mig termini es pretén una millor satisfacció del alumnes respecte la informació de les 
metodologies d'avaluació i els seus resultats obtinguts. S'elaboren enquestes de satisfacció 
periòdiques a l'alumnat. Per part del professorat, es pretén augmentar i millorar el 
coneixement sobre la metodologia d’avaluació en la formació continuada. 

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: baixa  

Termini: 10/1/2022 

Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: 

Les accions proposades: millora de la descripció de les metodologies d'avaluació en les 
guies docents, formar al professorat en metodologies d’avaluació en formació continuada 
(jornades organitzades per l’ICE), i proposar la identificació de l’alumnat en les proves 
avaluadores amb el DNI. 

Resultats 
obtinguts: Els esmentats en els valors esperats. 
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370.M.534.2019  

Documentar els processos d'elaboració de les guies docents, els Treballs de Fi de 
Titulació, les pràctiques externes, etc.  

Càrrec: Vicedeganat de Qualitat i Economia 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 2: Pertinència de la informació pública 

Diagnòstic: 
Sistematitzar els processos o protocols de diferents tasques com, per exemple, l'elaboració 
de les guies docents, dels Treballs Finals de Titulacions, de les pràctiques externes, del Pla 
d'Acció Tutorial, etc. 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Tenir una planificació realista de com és l'elaboració de diferents tasques per tal que la 
comunitat interessada pugui conèixer com es desenvolupen, així com la temporització i els 
encarregats de dur-es a terme. 

Accions 
proposades: 

Revisar, actualitzar o elaborar la documentació necessària que indiqui com es 
desenvolupen les diferents tasques. 

Indicadors i 
valors 
esperats: 

Documentació en el WEB corresponent. 

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: mitja  

Termini: 29/5/2021 

Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: 

El vicedeganat de Qualitat s'ha posat en contacte amb els vicedeganats corresponents o 
les persones delegades a elaborar els protocols de les diferents tasques. 

 

370.M.535.2019  

Pla de Comunicació FOOT-CUV-DOO  

Càrrec: Vicedeganat de Relacions amb l'Entorn, Comunicació i Promoció; direcció del CUV i 
direcció del DOO 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 2: Pertinència de la informació pública 

Diagnòstic: Manca d'una bona difusió de les tasques que es desenvolupen en FOOT-CUV-DOO, i 
manca de coordinació de les tres entitats. 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Millorar la comunicació entre les entitats FOOT-CUV-DOO, així com la comunicació de les 
tasques que desenvolupen tant a nivell individual com col·lectiu. 

Accions 
proposades: 

Establir un protocol per elaborar les tasques de difusió i comunicació, així com tenir un 
tècnic de la UTG per vetllat per bon funcionament d'aquesta tasca.. 

Indicadors i 
valors 
esperats: 

Elaboració d'un Pla de Comunicació. 

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: mitja  
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Termini: 29/5/2021 

Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: 

Reunions entre el Vicedeganat de Relacions amb l'Entorn, Comunicació i Promoció, la 
direcció del CUV i la direcció del DOO, així com altres actius implicats com un tècnic del 
suport de la UTG de la FOOT-CUV-DOO. 

 

370.M.536.2019  

Actualitzar els procediments a la situació actual  

Càrrec: Vicedeganat de Qualitat i Economia 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació 

Diagnòstic: No hi ha esment adient ni del CUV ni de la Formació Continuada en el SGIQ. 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Reflectir en el SGIQ el funcionament tant el CUV com de les accions de la Formació per a 
Professionals (antigament la Formació Continuada) que es desenvolupen. 

Accions 
proposades: 

Demanar a la direccció del CUV un redactat per afegir-lo en el SGIQ, probablement com a 
procediment individual, segons convingui. Demanar al vicedeganat de Formació 
Continuada un redactat per afegir-lo en el SGIQ, probablement com a procediment 
individual, segons convingui. 

Indicadors i 
valors 
esperats: 

Documentació de les peticions esposades en les "accions proposades" per tal de donar 
major transparència i coneixemnet sobre la funció del CUV i de les activitats de la Formació 
per a Professionals. 

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: mitja  

Termini: 3/10/2021 

Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: 

S'ha fet un parell de reunios amb la direccció del CUV i al vicedeganat de Formació 
Continuada per tal d'exposar la situació i anar perfinant un text adient pel SGIQ. 

 

370.M.537.2019  

Actualització de les funcions dels vicedegans  

Càrrec: Vicedeganat de Qualitat i Economia 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació 

Diagnòstic: S'ha incorporat un nou membre a l'equip directiu i s'ha substituit un altre. Pe rtant, cal 
actualitzar formalment les tasques d'alguns membres de l'equip directiu. 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Tenir una documentació real i actual dels vicedegans, tant en els seus nomenaments com 
en les seves tasques. 

Accions 
proposades: Actualitzar el quadre dels vicedegants i les seves funcions reflectides en el SGIQ. 
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Indicadors i 
valors 
esperats: 

Es pretén actualitzar la documentació del SGIQ, i es vol tenir una informació actualitzada 
dels vicedegans i les seves tasques. 

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: mitja  

Termini: 3/10/2021 

Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: 

Donar una primera versió i comentar-la a una reunió de l'Equip Directiu. Cal reflexionar més 
i treballar-hi més a fons. 

 

370.M.538.2019  

Nou Pla d'Estudis de Màster  

Càrrec: Degà, Vicedegana Cap d'Estudis de Màster 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

Diagnòstic: Propostes de millora de les opinions de tots els membres d'interès del Màster. 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Millorar aquells aspectes negatius que en els darrers anys del Pla d'Estudis s'han detectat i 
actualitzar-ho a les noves i futures demanedes de la societat. 

Accions 
proposades: 

Proposar un Pla de Treball per elaborar un calendari d'estudi de l'actual Pla d'Estudis de 
Màster i fer-ne els canvis que calguin. 

Indicadors i 
valors 
esperats: 

Documentació de les propostes presentades i nou Pla d'Estudis. Es pretén una major 
motivació i implicació de l'alumnat, així un major impacte per la societat de l'àmbit. 

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: baixa  

Termini: 3/10/2022 

Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: 

La Junta de Facultat va aprovar el 19 de juliol de 2019 una metodologia de treball 
(J.FOOT/2019/02, web restringit "https://govern.upc.edu/ca/c/optica-i-optometria/junta-de-
foot/reunio-de-la-junta-de-la-foot-19-07-2019") per a fer un nou pla d’estudis de màster. 
Aquesta metodologia cnsta de 8 fases i que pretén ajustar als continguts a la demanda de 
la societat, pel què fa a la formació de professionals de la salut visual especialitzats, i a la 
demanda dels graduats. La metodologia preveu que el curs 21-22 es pugui iniciar la 
impartició del nou Màster. 

 

370.M.539.2019  

Codi ètic per TFC i treballs de recerca  

Càrrec: Vicedeganat Cap d'Estudis de Grau i Màster 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

Diagnòstic: Mancança 'informació sobre el codi ètic en TFC 
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Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: Donar una informació pública en el WEB de la FOOT clara sobre el codi ètic considerat 

Accions 
proposades: 

Donar una informació actualitzada en el WEB d ela FOOT i difondra-la en els grups 
d'interès. 

Indicadors i 
valors 
esperats: 

Difondre i donar conciència de la importància del codi ètic en els TFC. 

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: mitja  

Termini: 17/10/2021 

Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: 

Presentació inicial d'una proposta en el WEB. Hi ha un un apartat de la WEB del CUV, que 
s’enllaça des de la de la FOOT on s’explica el procediment per a validar els treballs de 
recerca, inclosos els TFC, pel comitè ètic de la Mútua de Terrassa. En paral·lel, la FOOT i 
el CUV participen activament en un grup de treball per a posar en marxa un comitè Ètic 
propi a la UPC. 

 

370.M.540.2019  

Continguts i competències clíniques, així com itineraris, en el Màster  

Càrrec: Vicedeganat Cap d'Estudis Màster 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

Diagnòstic: Mancança de competències clíniques dels estudiants en el Màster. 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Millorar la formació dels estudiants, pel que fa a continguts i competències clíniques, i als 
itineraris. 

Accions 
proposades: 

Principalment s'han proposat quatre accions: 1. Ampliar la part de lents de contacte de 
l’assignatura Clínica Especialitzada, amb un increment d’hores de docència dedicades a 
aquesta àrea i la incorporació d’un nou professor amb un elevat nivell d’especialització en 
Contactologia clínica. 2. Introduir a l’assignatura Clínica Especialitzada un bloc destinat al 
coneixement i interpretació de proves complementàries. 3. Afegir una nova assignatura 
optativa a l’itinerari de contactologia: Contactologia Avançada. 4. Modificar la tipologia de 
pràctiques que els estudiants de màster fan amb pacients reals a l’àrea d’optometria 
pediàtrica, amb l’objectiu que puguin fer un examen visual complet a un nen i, per tant, 
entendre millor la globalitat de l’atenció visual en nens. 

Indicadors i 
valors 
esperats: 

Millor satisfacció tant dels estudiants com de tots els agents implicats en el màster. 

Abast: Titulació: Màster universitari en Optometria i Ciències de la Visió  

Prioritat: mitja  

Termini: 17/10/2021 

Estat: Finalitzada  
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Actuacions 
realitzades: Des del curs 2017-18 es duen a terme totes les accions proposades. 

Resultats 
obtinguts: 

S'ha millorat la formació dels estudiants tal i com estava previst, en el marc dels continguts i 
competències clíniques, i dels itineraris 

 

370.M.541.2019  

Augmentar la presència dels alumnes, especialment de primer curs, en l'Acte d'Inaugurció  

Càrrec: Deganat 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 2: Pertinència de la informació pública 

Diagnòstic: En l'Acte d'Inauguració, tot i haver el Premi a l'Optometrista de l'any, no té gaire presència 
de l'alumnat, especialment els nouvinguts de primer curs. 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Aconseguir que la majoria dels alumnes de primer curs del Grau assistexi a l'Acte 
d'Inauguració de la FOOT, ja que l'Optoimetrista de l'any en serà el padrí d'aquesta 
promoció. Paral·lelament també es vol augmentar la presència de l'alumnat dels altres 
cursos. 

Accions 
proposades: Parlar amb les delegats i fer un estudi de com motivar la presència dels alumnes en l'acte. 

Indicadors i 
valors 
esperats: 

Un augmentar d ela presencialitat dels alumnes en l'Acte d'Inauguració. 

Abast: Titulació: Grau en Òptica i Optometria  

Prioritat: mitja  

Termini: 21/11/2021 

Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: 

S'han fet reunions amb els delegats i alumnes en general per copsar opinions i fer un pla 
de millora al respecte. 

 

370.M.542.2020  

Millorar el procés dels conveni de cooperació educativa  

Càrrec: Vicedeganat de Qualitat 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació 

Diagnòstic: 

A banda de tenir una bona documentació dels processos d'elaboració de les guies docents, 
els Treballs de Fi de Titulació, les pràctiques externes, etc. [veure la proposta de millora 
370.M.534.2019], es vol millorar la coordinació del procés dels conveni de cooperació 
educativa. En particular, a la segona meitat del 2019 s'ha detectat que força convenis de 
cooperació educativa de cursos anteriors no s'havien cobrat i no es feia una reclamació al 
respecte seguint un cert protocol. 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Establir un protocol adient per tal de coordinar tot el procés del conveni de cooperació 
educativa. Aquest protocol ha d'analitzar tant la tria d'empreses adient com el cobrament de 
les mateixes pràctiques, entre molts aspectes. 
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Accions 
proposades: 

Fer un protocol del les mancances esmentades, a banda del procediment corresponent en 
el SGIQ de les PAEs. 

Indicadors i 
valors 
esperats: 

Llistat de les empreses més adients i cobrament actualitzat, detallat i controlat de les PAEs. 

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: mitja  

Termini: 6/2/2022 

Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: 

S'han establert reunions entre la cap de la UTG, les personal de suport que ho gestiona, el 
degà i el vicedeganat de Qualitat per establir una directrius de coordinació, per tal 
d'evidenciar el protocol a seguir 

 

370.M.543.2020  

Establir directrius de contractació del professorat Associat a Temps Pacial (ATP)  

Càrrec: Deganat 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu 

Diagnòstic: El constant degoteig de jubilacions i la nul·la reposició de professorat estable, requereix la 
contractació de professorat associt a temps parcial. 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: Aconseguir un professorat associat a temps parcials idoni per les titulacions de la FOOT. 

Accions 
proposades: 

Establir unes directrius per la contractació i assignació del professorat associat a temps 
pacials que estigui vinculat a la FOOT. 

Indicadors i 
valors 
esperats: 

Una major satisfacció alhora de donar els continguts les competències, tot actualitzant-los a 
les noves necessitats i requeriments de la societat. 

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: mitja  

Termini: 28/2/2022 

Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: 

L'Equip Directiu ha analitzat i elaborat unes directrius i recomanacions de contractació del 
personal docent associat a temps parcials. Des de l'equip direcriu es pretén que aquestes 
directrius i recomanacions es trasllin als departaments implicats i que, si escau, s'aprovin 
per la Comissió Permanet de la FOOT. 

 

370.M.544.2020  

Augmentar la participació en les enquestes en el Màster  

Càrrec: Vicedeganat de Qualitat i Economia 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius 

Diagnòstic: Hi ha una baixa participació en les enquestes de satisfacció de l'estudiantat 
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Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: Assolir una participació propera al 50% de l'estudiantat. 

Accions 
proposades: 

La secretària Acadèmica i el Vicedeganat Cap d'Estudis del Màster explicaran i recordaran 
a l'estudiantat la importància de les enquestes de satisfacció. Entre les funcions del delegat 
o de la delegada del Màster hi haurà la de vetllar per una adient representativitat de 
l'estudiantat en les enquestes de satisfacció. 

Indicadors i 
valors 
esperats: 

En el curs 2016/17 es va obtenir una participaciódel 46%, però en el curs 2018/19 aquetsa 
participació va baixar al 29.6%. Es vol retornar als valors propers a un 50% de patrticipació, 
com en les enquestes dels Màsters de la UPC amb major participació. 

Abast: Titulació: Màster universitari en Optometria i Ciències de la Visió  

Prioritat: mitja  

Termini: 16/4/2022 

Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: Tote sles accions proposades. 

Resultats 
obtinguts: 

Les enquestes es tornaran a fer el curs 2020/21 i és aleshores quan es veuran i 
s'analitzaran aquests resultats. 

 

370.M.545.2020  

Millorar el decalatge entre l'anàlisi del curs i l'obtenció de dades oficials  

Càrrec: Vicedeganat de Qualitat i Economia 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació 

Diagnòstic: 
Des de la FOOT es considera que hi ha un decalatge important entre el moment en que 
s’hauria de fer l’anàlisi del curs i el moment en que es disposa de les dades. Sovint, aquest 
decalatge endarrereix l’anàlisi o dóna lloc a un estudi incomplert per dur a temps les 
eventuals accions de millora. 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Obtenir les dades les dades oficials del curs acadèmic en temps real de forma àgil i 
centralitzada. 

Accions 
proposades: 

Informar al Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (GPAQ) de la UPC de la situació 
per tal de poder revisar de forma àgil i centralitzada les dades complertes del curs 
acadèmic en temps real. 

Indicadors i 
valors 
esperats: 

Es pretén analitzar i estudiar la situació amb el GPAQ per tal de poder obtenir en un 
aplicatiu de la UPC les dades recollides en el web "https://gpaq.upc.edu/lldades/" de forma 
real. Si això no és viable (possible) es demanaria al GPAQ que estableixi uns estàndards 
de millora consensuats amb els centres de la UPC. 

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: mitja  

Termini: 4/5/2022 

Estat: Finalitzada  
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Actuacions 
realitzades: 

En diferents trobades de la Xarxa de Qualitat de la UPC 
(https://www.upc.edu/qualitat/ca/xq-upc) s'ha traslladat la problemàtica al GPAQ. 
Paral·lellament hi ha hagut diferents comunicacions entre la FOOT i el GPAQ al respecte. 

Resultats 
obtinguts: 

Els terminis establerts pel calendari acadèmic, així com la recollida i tractament de dades, 
ara per ara, no fa possible l’obtenció de les dades en el moment desitjat. El GPAQ 
estudiarà en el futur la situació per tenir les dades en temps real en el futur, però és 
complexa i no es garanteixen resultats a curt termini. 

 

 
 
 
Propostes de millora referents al l’abast Titulació: Màster universitari en Optometria i Ciències de la 
Visió (https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies, [EVIDÈNCIA-12]): 
 

370.M.529.2018  

Implantar un sistema per la coordinació d'assignatures d'un mateix semestre, matèries i 
competències.  

Càrrec: Vicedeganat Política Acadèmica 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

Diagnòstic: Implantar un sistema per la coordinació d'assignatures d'un mateix semestre, matèries i 
competències. 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: Coordinar les competències, matèries i assignatures del màster. 

Accions 
proposades: 

Establir mecanismes per a la coordinació de les competències, matèries i assignatures del 
màster. 

Indicadors i 
valors esperats: Millor distribució de la matèria i de la càrrega de feina en les assignatures. 

Abast: Titulació: Màster universitari en Optometria i Ciències de la Visió  

Prioritat: mitja  

Termini: 19/3/2020 

Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: 

Cada curs acadèmic es fan reunions amb els coordinadors de totes les assignatures del 
màster per tal de millorar aquells punts febles que els estudiants, a través d’enquestes i de 
reunions presencials, ens fan saber Durant el curs 2017-18 s’establiran els mecanismes per fer 
aquestes coordinacions. En particular, a partir del curs 2017-18, cada curs acadèmic 
s’organitzen reunions de coordinació vertical i horitzontal, tant amb els estudiants com amb el 
professorat, per tal de distribuir la càrrega de feina durant el quadrimestre. Aquestes reunions 
són el mecanisme que hem establert per fer la coordinació d’assignatures d’un mateix 
semestre. La corresponent acció pel Grau es troba desenvolupada en la proposta de millora 
370.M.518.2016. 

Resultats 
obtinguts: 

Una millor i major visibilitat dels objectius i de l'enfoc de cada assignatura (tant a nivell de 
contingut com a nivell de distribució de càrrega de feina) del pla d'estudis. 

 

370.M.540.2019  

Continguts i competències clíniques, així com itineraris, en el Màster  

Càrrec: Vicedeganat Cap d'Estudis Màster 

Origen: seguiment 

https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies
https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies
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Estàndard: Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

Diagnòstic: Mancança de competències clíniques dels estudiants en el Màster. 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Millorar la formació dels estudiants, pel que fa a continguts i competències clíniques, i als 
itineraris. 

Accions 
proposades: 

Principalment s'han proposat quatre accions: 1. Ampliar la part de lents de contacte de 
l’assignatura Clínica Especialitzada, amb un increment d’hores de docència dedicades a 
aquesta àrea i la incorporació d’un nou professor amb un elevat nivell d’especialització en 
Contactologia clínica. 2. Introduir a l’assignatura Clínica Especialitzada un bloc destinat al 
coneixement i interpretació de proves complementàries. 3. Afegir una nova assignatura 
optativa a l’itinerari de contactologia: Contactologia Avançada. 4. Modificar la tipologia de 
pràctiques que els estudiants de màster fan amb pacients reals a l’àrea d’optometria 
pediàtrica, amb l’objectiu que puguin fer un examen visual complet a un nen i, per tant, 
entendre millor la globalitat de l’atenció visual en nens. 

Indicadors i 
valors esperats: Millor satisfacció tant dels estudiants com de tots els agents implicats en el màster. 

Abast: Titulació: Màster universitari en Optometria i Ciències de la Visió  

Prioritat: mitja  

Termini: 17/10/2021 

Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: Des del curs 2017-18 es duen a terme totes les accions proposades. 

Resultats 
obtinguts: 

S'ha millorat la formació dels estudiants tal i com estava previst, en el marc dels continguts i 
competències clíniques, i dels itineraris 

 

370.M.544.2020  

Augmentar la participació en les enquestes en el Màster  

Càrrec: Vicedeganat de Qualitat i Economia 

Origen: seguiment 

Estàndard: Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius 

Diagnòstic: Hi ha una baixa participació en les enquestes de satisfacció de l'estudiantat 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: Assolir una participació propera al 50% de l'estudiantat. 

Accions 
proposades: 

La secretària Acadèmica i el Vicedeganat Cap d'Estudis del Màster explicaran i recordaran a 
l'estudiantat la importància de les enquestes de satisfacció. Entre les funcions del delegat o de 
la delegada del Màster hi haurà la de vetllar per una adient representativitat de l'estudiantat en 
les enquestes de satisfacció. 

Indicadors i 
valors esperats: 

En el curs 2016/17 es va obtenir una participaciódel 46%, però en el curs 2018/19 aquetsa 
participació va baixar al 29.6%. Es vol retornar als valors propers a un 50% de patrticipació, 
com en les enquestes dels Màsters de la UPC amb major participació. 

Abast: Titulació: Màster universitari en Optometria i Ciències de la Visió  

Prioritat: mitja  
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Termini: 16/4/2022 

Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: Tote sles accions proposades. 

Resultats 
obtinguts: 

Les enquestes es tornaran a fer el curs 2020/21 i és aleshores quan es veuran i s'analitzaran 
aquests resultats. 

 

 
 
Valoració global del Pla de Millora  
La valoració global del Pla de Millora que es fa anualment apareix en els Informes de Seguiment de 
les Titulacions aprovats per la Comissió Permanent de la FOOT. En el cas del darrer informe 
d’Octubre de 2019 (https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/informes-de-seguiment-de-
les-titulacions-1/ist-octubre-2019/ist-foot-2018-2019_master_16-10-19.pdf/view, [EVIDÈNCIA-19]) 
la valoració va ser la següent.  
 

• Proposta de les Accions de Millora pel curs vinent 
 
El bon comportament del Màster pel què fa a demanda que havíem tingut en els darrers dos cursos, 
46 preinscripcions per a 20 places ofertades pel curs 2017-2018 (de les quals 27 es van acabar fent 
efectives) i 49 preinscripcions per a 20 places ofertades pel curs 2018-2019 (de les quals van ser 
29 efectives), ha experimentat una davallada important en el curs actual 2019-2020, en el que hem 
tingut només 26 preinscripcions per a 20 places (24 de les quals han estat efectives).  
 
Aquesta davallada en la demanda pot ser conseqüència de diversos factors, entre els quals pot 
haver-hi la concreció de la preocupació important que posàvem de manifest en l’anterior informe pel 
fet que les enquestes reflecteixen que els estudiants mostren un nivell de satisfacció que no és 
òptim,  i que la demanda de professionals titulats al mercat és molt alta, de manera que els graduats 
reben una pressió important per a posar-se a treballar abans de fer un màster. 
 
Les accions de mesura que es preveuen per a l’any vinent les hem diferenciades en dos nivells: de 
caràcter immediat i de futur. 
 

De caràcter immediat: 
S’ha nomenat, durant el curs 2018/19, una Vicedegana Cap d’Estudis del Màster, amb 
l’encàrrec de: 

1. Treballar sobre les guies docents actuals i en col·laboració amb els professors 
coordinadors per incorporar a totes les assignatures competències d’aplicació 
clínica, d’acord amb la demanda que fan els estudiants. 

2. Treballar amb el Departament d’Òptica i Optometria per tal de fer una assignació de 
professorat òptic-optometrista especialitzat per a dotar el màster de major expertesa 
clínica posible. 

3. Coordinar, conjuntament amb els professors implicats i el CUV, la captació de 
pacients amb necessitats especials per a rebre serveis de Baixa Visió, Teràpies 
Visuals i Adaptacions especials de lents de contacte, amb l’objectiu de millorar 
l’oportunitat d’aprenentage especilitzat al màster. 

4. Valorar els  centres sanitaris on els estudiants fan les pràctiques externes per 
detectar y solucionar les mancances detectades. En un futur es pretén fer públics a 
la pàgina WEB els resultats de satisfacció dels estudiants amb els diferents centres 
de pràctiques, per tal que en coneguin l’excel·lència a l’hora de triar centre. 

5. Assignar tutors de pràctiques als estudiants entre els membres de l’equip directiu, 
els quals seguiran un protocol d’actuació, per tal de fer-ne el seguiment. 

https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/informes-de-seguiment-de-les-titulacions-1/ist-octubre-2019/ist-foot-2018-2019_master_16-10-19.pdf/view
https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/informes-de-seguiment-de-les-titulacions-1/ist-octubre-2019/ist-foot-2018-2019_master_16-10-19.pdf/view
https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/informes-de-seguiment-de-les-titulacions-1/ist-octubre-2019/ist-foot-2018-2019_master_16-10-19.pdf/view
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Pel curs 19/20, les optatives amb més demanda, per part dels estudiants s’ofertaran tant 
al Quadrimestre de tardor com al de primavera, amb l’objectiu d’oferir més oportunitats 
de matrícula als estudiants i que els grups de pràctiques clíniques siguin més reduïts, 
amb el benefici que això suposa per la qualitat docent. 

 
De futur: 
La Junta de Facultat va aprovar el 19 de juliol de 2019 una metodologia de treball per a fer 
un nou pla d’estudis de màster que pretén ajustar als continguts a la demanda de la societat, 
pel què fa a la formació de professionals de la salut visual especialitzats, i a la demanda dels 
graduats. La metodologia preveu que el curs 21-22 es pugui iniciar la impartició del títol de 
Màster reverificat. 
D’altra banda, s’està treballant en l’obertura d’una unitat del CUV a Barcelona que pretén ser 
un referent pel què fa a la qualitat de la docència universitària en contactologia i un centre 
de referència professional. Aquesta infrastructura serà el complement perfecte al CUV de 
Terrassa i als centres de PAES per a millorar la formació de l’estudiantat del màster en 
aquesta àrea d’especialització. 
Com s’ha fet fins ara, es mantindran les reunions amb els coordinadors de les assignatures 
de màster i amb els estudiants per a seguir una política de millora constant, en el marc del 
pla d’estudis actual. 
També s’ha continuat treballant per a definir indicadors de qualitat de les pràctiques externes 
del màster i anar-los implementant, amb l’objectiu de treballar en la millora continua de la 
qualitat que oferim en aquestes pràctiques, altament valorades per l’estudiantat. 
A banda d’aquestes millores, de les quals caldrà avaluar l’impacte en la satisfacció de 
l’estudiantat en el curs actual i en propers cursos, es desevoluparan totes les compromeses 
en l’apartat anterior i que figuren com a pendents. 

 
 

• Anàlisi de les mesures que figuren en aquest Pla de Millora a data de març de 2020 
 
Pel que fa a les de caràcter immediat, les 1, 2, 3 i 5 ja s’han implementat al 100% i estem pendents 
de valorar l’impacte que hauran tingut sobre la satisfacció de l’estudiantat. La 4 s’ha implementat 
parcialment, donat que s’han fet algunes reunions de les parts implicades i s’han dissenyat els 
procediments i les enquestes per tal de recollir les evidències. Es posaran en marxa, completant el 
procés, durant els pròxims mesos. 
 
Pel què fa a la de futur, podem dir que en el moment de redactar aquesta memòria (març de 2020) 
ja s’han completat totes les fases previstes del procés de treball aprovat per la Junta de Facultat i, 
de fet, hi havia convocada una Junta de Facultat per aprovar la memòria de reverificació del màster 
que s’ha hagut d’ajornar per les mesures de contenció del virus Covid-19. 
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5. Resposta a l’IAE i l’IPA 

A data de gener de 2021 es va rebre la l'informe de visita del centre (IAE) i l'informe previ 
d'acreditació (IPA) de la titulació del MUOCV avaluada per AQU Catalunya. 
La documentació lliurada per AQU Catalunya està disponible amb la documentació d’aquest 
autoinforme (https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/resposta-iae-ipa-gener-
febrer-2021, [EVIDÈNCIA-95]). 
 
Del document d’AQU Catalunya (”Acreditació_Optometria i Ciències de la Visió (1).pdf”) es 
desprèn que la titulació queda acreditada, però deixen amb condicions l'estàndard 2 
(informació pública), en concret 2.1 i 2.2, i l'estàndard 3 (Sistema de Garantia Interna de 
Qualitat), en concret 3.1,3.2 i 3.3 i es fan requeriments obligatoris al respecte (IPA). 
 
Per tal de donar resposta a aquests requeriments s’ha redactat el document “Resposta 
Informe d'avaluació IAE_IPA FOOT_resposta_CAE_v2.pdf”, 
(https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/resposta-iae-ipa-gener-febrer-2021, 
[EVIDÈNCIA-95]). En el document es dóna resposta a cadascun dels aspectes a millorar 
obligatòriament amb accions de millora que s’han afegit al Seguiment i Acreditació de la Titulació 
(SAT) de la UPC, https://gpaq.upc.edu/seguimentiacreditacio/, [EVIDÈNCIA-96]. 
 
Les següents taules resumeixen la documentació presentada. 
 
Aspecte a millorar obligatòriament per l’IAE i l’IPA Acció de Millora del SAT 

■ Adecuar la información sobre idiomas en los que se imparte el 
título, tanto en la web de datos generales del título como en las 
guías  docentes, a la registrada en la memoria de verificación, 
donde se recoge la impartición del master en tres idiomas 
(catalán, castellano e inglés). 
 
■ Uniformizar la información en castellano e inglés para que 
coincida con la proporcionada en catalán. Este requerimiento ya 
se apuntaba en el informe de acreditación de mayo de 2016 y no 
ha sido resuelto. 
 
■ Corregir el enlace a la "Normativa general de la UPC 
(NAGRAMA)" de la versión en castellano, puesto que no enlaza 
con el mismo documento que la versión en catalán, sinó que lleva 
al "Calendari acadèmic curs 2019-2020". 

370.M.548.2021 

■ Comprobar y corregir los enlaces desde las guías docentes de 
las asignaturas al currículo de los profesores. 370.M.549.2021 

https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/resposta-iae-ipa-gener-febrer-2021
https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/resposta-iae-ipa-gener-febrer-2021
https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/resposta-iae-ipa-gener-febrer-2021
https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/resposta-iae-ipa-gener-febrer-2021/resposta-informe-davaluacio-iae_ipa-foot_resposta_cae_v2.pdf/@@download/file/Resposta%20Informe%20d'avaluaci%C3%B3%20IAE_IPA%20FOOT_resposta_CAE_v2.pdf
https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/resposta-iae-ipa-gener-febrer-2021/resposta-informe-davaluacio-iae_ipa-foot_resposta_cae_v2.pdf/@@download/file/Resposta%20Informe%20d'avaluaci%C3%B3%20IAE_IPA%20FOOT_resposta_CAE_v2.pdf
https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/resposta-iae-ipa-gener-febrer-2021
https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/resposta-iae-ipa-gener-febrer-2021
https://gpaq.upc.edu/seguimentiacreditacio/
https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies
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■ Incorporar un acceso directo en el menú principal la web del 
título al apartado "calidad" (ahora sólo disponible desde la web 
del centro). 
 
■ Incorporar un acceso directo en el menú principal la web del 
título al apartado "calidad" (ahora solo disponible desde la web 
del centro).  
 
■ Ofrecer información pública a nivel de título, ordenada, de fácil 
acceso (con enlaces directos desde la web del máster) y en los 
tres idiomas (catalán, castellano e inglés), sobre los resultados 
académicos del MUOCV y la satisfacción de todos los grupos de 
interés: PDI, PAS, estudiantes (programa formativo, movilidad, 
plan de acción tutorial, prácticas externas, etc), egresados y 
empleadores. La información pública sobre la satisfacción de los 
diferentes grupos de interés con el título evaluado es escasa, de 
difícil acceso y solo está disponible en catalán. 
En la mayoría de los casos esta información se encuentra 
agregada a nivel de centro o superior y no se facilita su acceso 
desde la web del título, debiendo acceder desde la web del 
centro o desde webs externas, lo que dificulta su consulta. 
También resulta complicado acceder a algunos indicadores de 
resultados académicos, como por ejemplo "duración media de 
los estudios" e incluso al propio SGIC, el cual sólo está disponible 
en catalán. 

370.M.550.2021 

■ Facilitar el acceso a la información del TFM desde el plan de 
estudios. 370.M.551.2021 

■ Clarificar la oferta de plazas en el master, unificando la 
información ofrecida por las diferentes fuentes: portal Dades 
Estadístiques i de Gestió, Memoria de Verificación, web del 
MUOCV y portal Winddat. 

370.M.552.2021 

■ Analizar los resultados de las encuestas de satisfacción de los 
principales grupos de interés a nivel de título y realizar acciones 
para incrementar la muestra de estas encuestas o bien buscar 
métodos alternativos para conocer la satisfacción de estos 
grupos de interés con mayor fiabilidad. 

370.M.553.2021 

■ Dotar al SGIC de procesos específicos que detallen cómo han 
de realizarse el diseño, la aprobación, el seguimiento y la 
acreditación de las titulaciones. 
 
■ Someter a revisión y seguimiento los procesos del propio SGIC. 

370.M.554.2021 

 
A continuació s'incorporen explícitament les propostes de millora per donar resposta als 
requeriments d'AQU resultats d'aquesta acreditació (EVIDENCIA). 
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370.M.548.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom Adequar la informació de la WEB vers els idiomes 
establerts per la Memòria de Verificació del MUOCV. 

Càrrec: Vicedeganat Cap d’Estudis de Màster 

Origen: Acreditació 

Estàndard: Estàndard 2: Pertinència de la información pública 

Diagnòstic: 

Cal adequar la informació sobre idiomes en els quals 
s'imparteix el títol, tant en la web de dades generales del 
títol com en les guies docents, a la registrada en la 
memòria de verificació, on es recull la impartició del Màster 
en tres idiomes (català, castellà i anglès). 
Ara bé, cal tenir present que actualment, tal i com consta 
en el Pla d'Estudis de la web 
(https://muocv.masters.upc.edu/ca/informacio-general), la 
única llengua d'impartició és el castellà. 

Implica 
modificació 
de la 
memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Tenir tota la informació del Màster en les llengües 
d'impartició que s'estableixen en la memòria de Verificació 
del MUOCV del 2012. 

Indicadors i 
valors 
esperats: 

Tenir tota la informació del MUOCV en la WEB de forma 
actualitzada i en català, castellà i anglès. 

Accions 
proposades: 

Tal i com estableixen els acords de la reunió d'Equip 
Directiu del 3 de febrer de 2021, es proposen els següents 
passos per assolit aquesta acció. 
En primer lloc, la Cap d'Estudis de Màster (Maria Consuelo 
Varon) i la Responsable de Gestió Acadèmica (Judith 
Ortiz) faran una versió WEB en català complerta i 
actualitzada del MUOCV (pel 20 d'abril de 2021). 
En un segon estadi, la Responsable de Gestió Acadèmica 
farà un extracte en word o similar i, posteriorment, el Servei 
de Llengües i Terminologia de la UPC 
(https://www.upc.edu/slt/ca/centres) farà les 
corresponents versions en castellà i anglès. 
En tercer lloc, l'Elisenda Cabot i l'Aida Moral passaran 
aquestes versions en castellà i anglès a la web del 
MUOCV. 
Finalment es mantindrà el WEB actualitzat en els tres 
idiomes. 

Abast: MUOCV 

Prioritat: Alta 

Termini: 1 any 

https://muocv.masters.upc.edu/ca/informacio-general
https://www.upc.edu/slt/ca/centres
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Estat: En curs 

Actuacions 
realitzades: 

Acord de la reunió d'Equip directiu (3 de febrer de 2021). 
Reunió amb el Vicedeganat Cap d'Estudis de Màster, la 
Cap de Gestió Acadèmica i el Vicedeganat de Qualitat per 
donar resposta a l'aspecte a millorar obligatòriament pel 
CAE de l'Acreditació del MUOCV a data de febrer de 2021. 

Resultats 
obtinguts:  

 

 

370.M.549.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom Comprovar i corregir els enllaços des de les guies docents 
de les assignatures al currículum dels professors 

Càrrec: Vicedeganat Cap d’Estudis de Màster 

Origen: Acreditació 

Estàndard: Estàndard 2: Pertinència de la información pública 

Diagnòstic: 
 
Les guies docents d'algunes assignatures del MUOCV no 
contenen l’enllaç al currículum del seu professorat. 

Implica 
modificació 
de la 
memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Totes les guies docents han de tenir informació del 
currículum del seu professorat, si escau. 

Indicadors i 
valors 
esperats: 

El resultat d'aquesta acció es veurà en les guies docents 
del Pla d'Estudis de la WEB del MUOCV: 
https://muocv.masters.upc.edu/ca/informacio-general. 

Accions 
proposades: 

 
La Cap d'Estudis de Màster s'encarregarà de que tot el 
professorat de les guies docents tingui el seu enllaç a 
l’aplicatiu "FUTUR. Portal de la Producción Científica de 
los Investigadores de la UPC" (https://futur.upc.edu/) on 
s'estableix el currículum de l'esmentat professorat, si 
escau. 

Abast: MUOCV 

Prioritat: Alta 

Termini: 1 any 

Estat: Finalitzada 

https://muocv.masters.upc.edu/ca/informacio-general
https://futur.upc.edu/
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Actuacions 
realitzades: 

Reunió del Vicedeganat Cap d'Estudis de Màster i el 
Vicedeganat de Qualitat i Economia on s'han detectat les 
assignatures amb la mancança d'aquesta acció: Ana Díaz, 
Juan Enrique Pérez i José Lamarca (professorat associat), 
Pere Pujol Vives (codi 370706), Maria Consuelo Varón 
(codi 370720) i Genís Cardona (codi 370704). 

Resultats 
obtinguts: 

Totes les guies docents que apareixen en el Pla d'Estudis 
de la WEB del MUOCV tenen informació del currículum del 
seu professorat. 

 

 

370.M.550.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom Afegir l'accés a l'apartat de Qualitat i a la informació pública 
a nivell de títol des de la WEB del MUOCV 

Càrrec: Vicedeganat de Qualitat i Economia 

Origen: Acreditació 

Estàndard: Estàndard 2: Pertinència de la información pública 

Diagnòstic: 

Des del WEB del MUOCV no hi ha cap enllaç a la 
informació respecte l'àmbit de la Qualitat, ni del Sistema de 
Garantia Interna de la Qualitat. 
Tanmateix, hi falta informació pública a nivell de títol (amb 
enllaços directes des de la web del MUOCV) i en els tres 
idiomes (català, castellà i anglès), sobre els resultats 
acadèmics del MUOCV i la satisfacció de tots els grups 
d'interès: PDI, PAS, estudiants (programa formatiu, 
mobilitat, pla d'acció tutorial, pràctiques externes, etc.), 
titulats i empleadors. 

Implica 
modificació 
de la 
memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Adequar la WEB del MUOCV 
(https://muocv.masters.upc.edu/ca/informacio-general) 
amb un apartat expecífic en l'índex que faci referència a la 
"Qualitat" del MUOCV. 
Mostrar en l'índex un apartat "Experiència, resultats i 
satisfacció dels grups d'interès" on s’enllaci a la informació 
sobre els resultats acadèmics del MUOCV i la satisfacció 
de tots els grups d'interès: PDI, PAS, estudiants (programa 
formatiu, mobilitat, pla d'acció tutorial, pràctiques externes, 
etc.), titulats i empleadors. 

Indicadors i 
valors 
esperats: 

Donar la rellevància que es mereix al Sistema de Qualitat, 
en particular al "SGIQ". 
Donar transparència i visibilitat als resultats acadèmics del 
MUOCV i a la satisfacció de tots els grups d'interès. 

https://muocv.masters.upc.edu/ca/informacio-general
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Accions 
proposades: 

La Cap de Gestió Acadèmica farà les modificacions 
oportunes en el web en català per tal que, posteriorment, 
amb l'Acció de millora 370.M.548.2021, aquesta informació 
estigui accessible des de la WEB de qualsevol dels tres 
idiomes establerts en la Memòria de Verificació del 
MUOCV. 

Abast: MUOCV 

Prioritat: Alta 

Termini: 1 any 

Estat: En curs 

Actuacions 
realitzades: 

Reunió del Vicedeganat de Qualitat i Economia amb la Cap 
de Gestió Acadèmica (3 de febrer de 2021) es va establir 
que la Cap de Gestió Acadèmica afegirà en l'índex una 
casella de "Qualitat" i una de "Experiència, resultats i 
satisfacció dels grups d'interès” amb la informació 
necessària. 
S'ha afegit l'enllaç de "Qualitat" i de "Experiència, resultats 
i satisfacció dels grups d'interès" per part de l'estudiantat. 

Resultats 
obtinguts:  

 

 

370.M.551.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom Facilitar l'accés de la informació del TFM des del pla 
d'estudis 

Càrrec: Vicedeganat Cap d’Estudis de Màster 

Origen: Acreditació 

Estàndard: Estàndard 2: Pertinència de la información pública 

Diagnòstic: Manca la guia docent del TFM. 

Implica 
modificació 
de la 
memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: Elaborar i donar visibilitat a la guia docent del TFM. 

Indicadors i 
valors 
esperats: 

Donar la rellevància que es mereix al Sistema de Qualitat, 
en particular al "SGIQ". 
Donar transparència i visibilitat als resultats acadèmics del 
MUOCV i a la satisfacció de tots els grups d'interès. 
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Accions 
proposades: 

Tenir la informació actualitzada i accessible del TFM des 
del Pla d'estudis de la WEB dl MUOCV 

Abast: MUOCV 

Prioritat: Alta 

Termini: 1 any 

Estat: En curs 

Actuacions 
realitzades: 

Reunió del Vicedeganat Cap d'Estudis de Màster, el 
Vicedeganat de Qualitat i Economia i la Cap de Gestió 
Acadèmica per establir el contingut de la guia docent del 
TFM. En aquesta reunió es va acordar que el Vicedeganat 
Cap d'Estudis de Màster elaborarà aquesta guia docent. 

Resultats 
obtinguts:  

 

 

370.M.552.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom Clarificar i unificar l'oferta de places en el MUOCV en les 
diferents fonts 

Càrrec: Vicedeganat de Qualitat i Economia 

Origen: Acreditació 

Estàndard: Estàndard 2: Pertinència de la información pública 

Diagnòstic: 
Les dades de l'oferta de places en el MUOCV no és 
uniforme en diferents fonts: portal Dades Estadístiques i de 
Gestió, Memòria de Verificació, web del MUOCV i portal 
Winddat. 

Implica 
modificació 
de la 
memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Clarificar i unificar les dades de l’oferta de places del 
MUOCV. 

Indicadors i 
valors 
esperats: 

Tenir les dades actualitzades en els diferents portals: 
GPAQ, web del MUOCV i WINDDAT. 

Accions 
proposades: 

Estudiar el problema amb el Gabinet de Planificació, 
Avaluació i Qualitat (GPAQ) que gestiona les "Dades 
estadístiques i de gestió" de la UPC. 
Establir l'oferta real dels diferents anys i actualitzar-la. 
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Abast: MUOCV 

Prioritat: Alta 

Termini: 1 any 

Estat: Finalitzada 

Actuacions 
realitzades: 

S'ha establert contacte sobre el problema amb el GPAQ 
per e-mail i online. S'han buscat les resolucions de les 
places ofertades en els documents aprovats pel Consell de 
Govern (CG) de la UPC i s'ha arribat a la conclusió que les 
dades correctes són les que s'estableixen en el WINDDAT. 
S'han corregit els errors tant en el portal de dades 
estadístiques i de gestió d la UPC del GPAQ, com en la 
web del MUOCV. 
Finalment, s'ha donat resposta a aquesta incoherència en 
la documentació de resposta a les accions de millora 
obligatòries demanades per AQU a partir l'Autoinforme de 
l'Acreditació del MUOCV. 

Resultats 
obtinguts: 

Tots els esperats, s'han detectat el nombre de places 
ofertades oficialment i s'han corregit els errors en les fonts 
corresponents. 

 

 

370.M.553.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom Analitzar els resultats de les enquestes de satisfacció dels 
principals grups d'interès i augmentar la seva participació 

Càrrec: Vicedeganat de Qualitat i Economia 

Origen: Acreditació 

Estàndard: Estàndard 2: Pertinència de la información pública 

Diagnòstic: 

Per bé que anualment hi ha un document que presenta els 
resultats de les enquestes de satisfacció dels diferents 
grups d'interès a la Comissió Permanent (CP, que té 
absorbides les competències de la Comissió de Qualitat), 
aquest document és intern a la CP i, en ocasions, no acaba 
d'enllaçar les accions de millora que s'hi exposen amb les 
accions de millora de l'Informe de Seguiment anual de la 
titulació. 
Baixa participació  en aquestes enquestes de satisfacció. 

Implica 
modificació 
de la 
memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Fer un anàlisi més acurat de les enquestes de satisfacció 
dels principals grups d'interès i relacionar les eventuals 
accions de millora del document d'anàlisi de les enquestes 
presentat a la CP amb l'Informe anual de Seguiment del 
MUOCV. 
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Augmentar la mostra de les enquestes o buscar mètodes 
alternatius per conèixer la satisfacció d'aquests grups 
d'interès amb major fiabilitat. 

Indicadors i 
valors 
esperats: 

Homogeneïtzar les accions de millora relacionades en els 
dos documents esmentats. 
Tenir un anàlisi més participatiu dels grups d'interès. 

Accions 
proposades: 

Relacionar els documents d'anàlisi de les enquestes amb 
les accions de millora de l'Informe anual de Seguiment del 
MUOCV. 
Analitzar els resultat de l'acció de millora "370.M.544.2020. 
Augmentar la participació en les enquestes en el Màster". 
Estudiar noves accions per augmentar la mostra  de les 
enquestes. Amb tot, cal tenir present que la FOOT ha estat 
un dels centres amb més participació de tota la UPC. 
Sistematitzar i registrar altres accions de mesura de 
satisfacció dels grups d’interès com les reunions amb els 
professors coordinadors i els estudiants. 

Abast: MUOCV 

Prioritat: Alta 

Termini: 1 any 

Estat: En curs 

Actuacions 
realitzades: 

Reunió del Vicedeganat Cap d'Estudis de Màster, el 
Vicedeganat de Qualitat i Economia i la Cap de Gestió 
Acadèmica per establir el contingut del document anual 
que presenta els resultats de les enquestes de satisfacció 
dels diferents grups d'interès a la Comissió Permanent. 
Incloure en aquest contingut les accions de millora 
corresponents establertes en l'Informe anual de Seguiment 
del MUOCV. 

Resultats 
obtinguts:  

 

 

370.M.554.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom Actualitzar i revisar els processos del SGIQ 

Càrrec: Vicedeganat de Qualitat i Economia 

Origen: Acreditació 

Estàndard: Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la 
qualitat de la titulació 

Diagnòstic: 
Dotar al SGIC de processos específics que detallin com cal 
realitzar el disseny, l'aprovació, el seguiment i l'acreditació 
de les titulacions. En general, cal sotmetre a revisió i 
seguiment els processos del propi SGIC. 
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Implica 
modificació 
de la 
memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: Tenir els processos actualitzats i complets. 

Indicadors i 
valors 
esperats: 

El SGIQ ha de ser una eina per la millora continuada de 
totes les titulacions de la FOOT i ha de recollir tots els 
processos necessaris per garantir la qualitat docent de 
totes les titulacions de la FOOT. 

Accions 
proposades: 

Recollir tots els processos que manquen al SGIQ i, 
posteriorment, incorporar-los-hi. Analitzar i actualitzar, si 
escau, tots els processos del SGIQ. Tanmateix, cal establir 
dintre del propi SGIQ com es farà la corresponent revisió i 
seguiment del propi SGIQ. Dur a terme les accions 
esmentades i aprovar-les en les corresponents 
Comissions Permanents. 

Abast: MUOCV 

Prioritat: Alta 

Termini: 1 any 

Estat: En curs 

Actuacions 
realitzades: 

En la Comissió Permanent del 25 de novembre de 2020 
(CP.FOOT/2020/13) es va aprovar l'actualització i la 
incorporació d'alguns processos en el SGIQ. 

Resultats 
obtinguts:  
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4. Evidències 

Guia d’acreditació de l‘AQU: http://www.aqu.cat/doc/doc_22567776_1.pdf [EVIDÈNCIA-82]. 
 
Per una banda, tenim la Guia d’acreditació de l’AQU, http://www.aqu.cat/doc/doc_22567776_1.pdf 
[EVIDÈNCIA-82], que és essencial per l’elaboració del present informe. Per altre banda, introduïm 
en la següent taula l’acrònim de les diverses evidències i indicadors utilitzats en l’informe. La 
localització del document s’inclou com un hipervincle al text d’explicació de les diferents  evidències. 
S’indica també si el document està protegit (cal contrasenya per accedir-hi). 
 

Nom de 
l’evidència Localització (URL) 

EVIDÈNCIA-0 FOOT: https://foot.upc.edu/ca 
Qualitat de la FOOT: https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-
qualitat/qualitat 

EVIDÈNCIA-1 Patronat de la FOOT: 
https://foot.upc.edu/ca/recerca-i-empreses/patronat 

EVIDÈNCIA-2 Projecte OCULUS: 
https://foot.upc.edu/es/recerca-i-empreses-es/proyecto-oculus 

EVIDÈNCIA-3 Premi Internacional a l’Optometrista de l’Any: 
https://premi-optometrista.foot.upc.edu/es 

EVIDÈNCIA-4 Col·legi Oficial d’Òptics i Òptiques Optometristes de Catalunya: 
http://www.coooc.cat/ 

EVIDÈNCIA-5 La història de la FOOT: 
https://foot.upc.edu/ca/lescola/historia 

EVIDÈNCIA-6 Memòries anuals de la FOOT: 
https://foot.upc.edu/ca/lescola/memories-dactivitats 

EVIDÈNCIA-7 Dades estadístiques i de gestió de la UPC (quadres de comandament): 
https://gpaq.upc.edu/lldades/quadrecomandament.asp?codiCentre=370 

EVIDÈNCIA-8 Aplicatiu PRISMA de la UPC: 
https://prisma-nou.upc.edu/ 

EVIDÈNCIA-9 Professorat docent i investigador assignat a la FOOT: 
https://futur.upc.edu/FOOT 

EVIDÈNCIA-10 Personal docent i investigador que té la seva 1era assignació a la FOOT: 
https://gpaq.upc.edu/lldades/quadrecomandament.asp?codiCentre=370 

EVIDÈNCIA-11 Professorat i professionals del CUV: 
https://cuv.upc.edu/ca/serveis/professors-i-professionals 

EVIDÈNCIA-12 Pla de Millora (a data de maig de 2020) i Model pautat per fer l'autoinforme 
d'acreditació, de l'aplicació SAT: 
https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies 

EVIDÈNCIA-13 La CP de la FOOT assumeix les competències de la Comissió de Qualitat 
(Acord CP2017-04-26.03): 
https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies 

EVIDÈNCIA-14 La CP aprova la Comissió d’Avaluació Interna (Acord: CP.FOOT/2020/01/03): 
https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies 

EVIDÈNCIA-15 La CP aprova la 1era versió de l’autoinforme d’Acreditació (Acord 
CP.FOOT/2020/04/01): 
https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies 

EVIDÈNCIA-16 La CP aprova l’autoinforme d’Acreditació definitiu (Acord 
CP.FOOT/2020/05/02): 
https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies 

EVIDÈNCIA-17 Principals indicadors de la FOOT i de les Titulacions que s'hi imparteixen: 

http://www.aqu.cat/doc/doc_22567776_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_22567776_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_22567776_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_22567776_1.pdf
https://foot.upc.edu/ca
https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/qualitat
https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/qualitat
https://foot.upc.edu/ca/recerca-i-empreses/patronat
https://foot.upc.edu/es/recerca-i-empreses-es/proyecto-oculus
https://premi-optometrista.foot.upc.edu/es
http://www.coooc.cat/
https://foot.upc.edu/ca/lescola/historia
https://foot.upc.edu/ca/lescola/memories-dactivitats
https://gpaq.upc.edu/lldades/quadrecomandament.asp?codiCentre=370
https://prisma-nou.upc.edu/
https://futur.upc.edu/FOOT
https://gpaq.upc.edu/lldades/quadrecomandament.asp?codiCentre=370
https://cuv.upc.edu/ca/serveis/professors-i-professionals
https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies
https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies
https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies
https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies
https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies
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https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/dades-i-indicadors 
EVIDÈNCIA-18 Dades estadístiques i de gestió de la UPC (quadres de comandament): 

https://gpaq.upc.edu/lldades/ 
EVIDÈNCIA-19 Informes de seguiment de les titulacions: Màster Universitari en Optometria i 

Ciències de la Visió aprovats per la CP del 16 d’octubre de 2019 (Acord 
CP.FOOT/2019/11): 
https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/informes-de-seguiment-
de-les-titulacions-1/ist-octubre-2019/ist-foot-2018-2019_master_16-10-
19.pdf/view 

EVIDÈNCIA-20 Informe de VERIFICACIÓ, SEGUIMENT i ACREDITACIÓ de la FOOT (WEB 
FOOT): 
https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/informes-de-seguiment-
de-les-titulacions 

EVIDÈNCIA-21 Informe de VERIFICACIÓ de la FOOT (WEB UPC): 
https://gpaq.upc.edu/sat/Informes_public_sat.asp?tipus_informe=verificacio  

EVIDÈNCIA-22 Informació general del MUOCV: 
https://muocv.masters.upc.edu/ca/informacio-general 

EVIDÈNCIA-23 Normatives acadèmiques (estudis de grau i màster -NAGRAMA-, etc.): 
https://www.upc.edu/sga/ca/normatives/NormativesAcademiques 

EVIDÈNCIA-24 Programa d’Igualtat de Gènere a la UPC: 
https://igualtat.upc.edu/ca 

EVIDÈNCIA-25 III Pla d’Igualtat de Gènere de la UPC: 
https://govern.upc.edu/ca/consell-de-govern/consell-de-govern/sessio-4-
2016-de-consell-de-govern/12/aprovacio-del-iii-pla-digualtat-de-genere-de-la-
upc/12-46-aprovacio-del-iii-pla-igualtat-genere-upc.pdf/@@display-
file/visiblefile/ 

EVIDÈNCIA-26 Marc general per a la INCORPORACIÓ DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 
EN LA DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA de l’AQU: 
http://www.aqu.cat/doc/doc_19381922_1.pdf 

EVIDÈNCIA-27 Perspectiva de gènere de la Diputació de Barcelona: 
https://www.diba.cat/es/web/entorn-urba-i-salut/perspectiva-de-genere 

EVIDÈNCIA-28 Informes de seguiment de les titulacions: Màster Universitari en Optometria i 
Ciències de la Visió aprovats per la CP del 17 d’octubre de 2018 (Acord 
CP.FOOT/2018/07/02): 
https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/informes-de-seguiment-
de-les-titulacions-1/ist-octubre-2018/ist-foot-2017-2018_master_17-10-
18.pdf/view 

EVIDÈNCIA-29 Portal de dades i indicadors de la UPC del GPAQ: 
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/estudiantat/enquesta-de-
satisfaccio-de-titulats/titulats-de-master 

EVIDÈNCIA-30 Informes de valoració de les enquestes de les assignatures i de docència: 
https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies/informes-de-
valoracio-de-les-enquestes-de-docencia-de-la-cp 

EVIDÈNCIA-31 Curs Actual de la FOOT: 
https://foot.upc.edu/ca/curs-actual 

EVIDÈNCIA-32 Carta de Felicitació del Degà al PDI: 
https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies 

EVIDÈNCIA-33 Enquesta de Biblioteques en el Portal de dades i indicadors de la UPC: 
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/biblioteques 

EVIDÈNCIA-34 Resolució de l’acreditació del MUOCV del Consejo de Universidades el 4 
d’octubre de 2016: 
https://www.upc.edu/seguimentdetitulacions/ca/acreditacio/acreditacio-de-les-
titulacions-de-la-upc 

https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/dades-i-indicadors
https://gpaq.upc.edu/lldades/
https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/informes-de-seguiment-de-les-titulacions-1/ist-octubre-2019/ist-foot-2018-2019_master_16-10-19.pdf/view
https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/informes-de-seguiment-de-les-titulacions-1/ist-octubre-2019/ist-foot-2018-2019_master_16-10-19.pdf/view
https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/informes-de-seguiment-de-les-titulacions-1/ist-octubre-2019/ist-foot-2018-2019_master_16-10-19.pdf/view
https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/informes-de-seguiment-de-les-titulacions
https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/informes-de-seguiment-de-les-titulacions
https://gpaq.upc.edu/sat/Informes_public_sat.asp?tipus_informe=verificacio
https://muocv.masters.upc.edu/ca/informacio-general
https://www.upc.edu/sga/ca/normatives/NormativesAcademiques
https://igualtat.upc.edu/ca
https://govern.upc.edu/ca/consell-de-govern/consell-de-govern/sessio-4-2016-de-consell-de-govern/12/aprovacio-del-iii-pla-digualtat-de-genere-de-la-upc/12-46-aprovacio-del-iii-pla-igualtat-genere-upc.pdf/@@display-file/visiblefile/
https://govern.upc.edu/ca/consell-de-govern/consell-de-govern/sessio-4-2016-de-consell-de-govern/12/aprovacio-del-iii-pla-digualtat-de-genere-de-la-upc/12-46-aprovacio-del-iii-pla-igualtat-genere-upc.pdf/@@display-file/visiblefile/
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EVIDÈNCIA-35 Informes de seguiment de les titulacions: Màster Universitari en Optometria i 

Ciències de la Visió: 
https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/informes-de-seguiment-
de-les-titulacions-1 

EVIDÈNCIA-36 Els estudis de la FOOT: 
https://foot.upc.edu/ca/els-estudis 

EVIDÈNCIA-37 Portal Estudis Universitaris de Catalunya: 
http://estudis.aqu.cat/euc/estudi/1691 

EVIDÈNCIA-38 SGIQ de la FOOT:  
https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/copy_of_sistema-de-
garantia-interna-de-la-qualitat-de-la-foot-provisional 

EVIDÈNCIA-39 Política de Qualitat de la UPC: La XQ-UPC: 
https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/politica-de-qualitat-de-la-
upc-la-xq-upc 

EVIDÈNCIA-40 Qualitat específica de la FOOT: 
https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/qualitat 

EVIDÈNCIA-41 Enquestes sobre l’actuació docent i les assignatures del GPAQ en el Portal de 
dades i indicadors de la UPC: 
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/estudiantat/enquestes-a-
lestudiantat-de-grau-i-masters-universitaris 

EVIDÈNCIA-42 Enquestes d'Inserció laboral del Portal de dades i indicadors de la UPC: 
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/insercio-laboral 

EVIDÈNCIA-43 Bústia de suggeriments de la FOOT: 
https://intranet1.foot.upc.edu/?q=node/197 

EVIDÈNCIA-44 Grups de Recerca de membres vinculats a la FOOT: 
https://foot.upc.edu/ca/recerca-i-empreses/grups-de-recerca 

EVIDÈNCIA-45 Normatives i documents del TFM: 
https://foot.upc.edu/ca/curs-actual/treball-final-estudis/normatives-i-
documents 

EVIDÈNCIA-46 CUV: 
https://cuv.upc.edu/ca 

EVIDÈNCIA-47 ICE: 
https://www.ice.upc.edu/ca 

EVIDÈNCIA-48 Formació del professorat UPC: 
https://www.ice.upc.edu/ca/professorat-upc/formacio-per-al-professorat-de-la-
upc 

EVIDÈNCIA-49 Modificació de la normativa de permisos i llicències acadèmiques superiors a 
3 mesos: les llicències sabàtiques i permisos de mobilitat de PDI i publicació 
del text refós (CG/2018/05/15): 
https://govern.upc.edu/ca/consell-de-govern/consell-de-govern/sessio-05-
2018-del-consell-de-govern/ratificacio-d2019acords-i-informacio-de-la-
comissio-de-personal-i-accio-social/aprovacio-de-la-modificacio-de-la-
normativa-de-permisos-i-llicencies-academiques-superiors-a-3-mesos-les-
llicencies-sabatiques-i-permisos-de-mobilitat-de-pdi-i-publicacio-de-text-
refos/aprovacio-de-la-modificacio-de-la-normativa-de-permisos-i-llicencies-
academiques-superiors-a-3-mesos-les-llicencies-sabatiques-i-permisos-de-
mobilitat-de-pdi-i-publicacio-de-text-refos/@@display-file/visiblefile/ 

EVIDÈNCIA-50 Unitat Transversal de Gestió del Campus Terrassa: 
https://utgact.upc.edu/ca/UTG 

EVIDÈNCIA-51 ATENEA (Plataforma de suport a la docència): 
https://atenea.upc.edu/login/index.php 

EVIDÈNCIA-52 Seguretat i Higiene del Portal de Prevenció de Riscos Laborals de la UPC: 
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene 

EVIDÈNCIA-53 Accidents del Portal de Prevenció de Riscos Laborals de la UPC: 
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https://www.upc.edu/prevencio/ca/accidents 
EVIDÈNCIA-54 Normatives i documents del TFM: 

https://foot.upc.edu/ca/curs-actual/treball-final-estudis 
EVIDÈNCIA-55 Jornada: FOOT Research "La recerca de la Facultat a l'Aparador": 

https://foot.upc.edu/ca/noticies/jornada-foot-research-la-recerca-de-la-
facultat-a-laparador 

EVIDÈNCIA-56 Portal d’inclusió de la UPC: 
https://inclusio.upc.edu/ca 

EVIDÈNCIA-57 Portal d’igualtat de gènere de la UPC: 
https://igualtat.upc.edu/ca 

EVIDÈNCIA-58 Informació del MUOCV: 
https://muocv.masters.upc.edu/ca 

EVIDÈNCIA-59 Pla d’Ació Tutorial (PAT) de la FOOT: 
https://foot.upc.edu/ca/els-estudis/goo-nou/pla-daccio-tutorial-pat 

EVIDÈNCIA-60 Projecte docent "Aprenentatge Servei en l'àmbit de l'optometria" de la FOOT-
CUV: 
https://cuv.upc.edu/ca/noticies/el-cuv-guardonat-amb-la-la-distincio-jaume-
vicens-vives 

EVIDÈNCIA-61 Sessions 12(V)14 de la FOOT: 
https://foot.upc.edu/ca/curs-actual/12-v-14 

EVIDÈNCIA-62 Món FOOT: 
https://foot.upc.edu/ca/recerca-i-empreses/mon%20foot 

EVIDÈNCIA-63 UPC Alumni: 
https://alumni.upc.edu/ca 

EVIDÈNCIA-64 Centres col·laboradors de les PAEs: 
https://muocv.masters.upc.edu/ca/paes 

EVIDÈNCIA-65 Informació de gestió de les PAEs 
https://foot.upc.edu/ca/curs-actual/practiques-academiques-externes-paes 

EVIDÈNCIA-66 l’informe de l’AQU sobre la inserció laboral (2017): 
http://www.aqu.cat/doc/doc_32278718_1.pdf 

EVIDÈNCIA-67 Memòries del CUV: 
https://cuv.upc.edu/ca/qui-som/memories-anuals 

EVIDÈNCIA-68 Servei d'Obres i Manteniment de la UTG del Campus de Terrassa: 
https://utgact.upc.edu/ca/serveis/manteniment/servei-dobres-i-manteniment-
de-la-utg-del-campus-de-terrassa 

EVIDÈNCIA-69 Instal·lacions i reserves de la FOOT: 
https://foot.upc.edu/ca/lescola/instal-lacions/instal-lacions 

EVIDÈNCIA-70 Convocatòria Pla d’Inversions TIC de la UPC (2018): 
https://espaitic.upc.edu/ca/convocatories/cofinancament-tic-
2018/convocatoria-platic-2018.pdf 

EVIDÈNCIA-71 Convocatòria Pla d’Inversions TIC de la UPC 2019: 
https://espaitic.upc.edu/ca/convocatories/cofinancament-tic-2019/8-6-
convocatoria-pla-dinversions-tic-2019-aprovat-consell-govern-21-03-2019.pdf 

EVIDÈNCIA-72 Guia Docent de l’assignatura “Clínica especialitzada”: 
https://www.upc.edu/content/master/guiadocent/pdf/cat/370701 

EVIDÈNCIA-73 Guia Docent de l’assignatura “Mecanismes neurofisiològics i models avançats 
de la visió”: 
https://www.upc.edu/content/master/guiadocent/pdf/cat/370707 

EVIDÈNCIA-74 Enquestes de les assignatures de del MUOCV: 
https://e-enquestes.upc.edu 

EVIDÈNCIA-75 TFM del MUOCV en el Portal del coneixement obert de la UPC (UPCommons): 
https://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/6485?locale-attribute=ca 

EVIDÈNCIA-76 Ofertes dels TFM: 
https://foot.upc.edu/ca/curs-actual/treball-final-estudis/ofertes-tfg-tfm 
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EVIDÈNCIA-77 Experiències de l’estudiantat del MUOCV: 

https://muocv.masters.upc.edu/ca/experiencies-de-lestudiantat 
EVIDÈNCIA-78 Biblioteca digital de la UPC (Bibliotècnica): 

https://bibliotecnica.upc.edu/ 
EVIDÈNCIA-79 Publicació on-line del TFM: 

https://bibliotecnica.upc.edu/estudiants/6-passos-que-teu-tfg/tfm-sigui-
exit/publico-meu-tfg/tfm 

EVIDÈNCIA-80 Catàleg d’Indicadors de la UPC: 
https://gpaq.upc.edu/eines/?op=cataleg 

EVIDÈNCIA-81 “Resposta als Informes finals d'acreditació de les titulacions (15 juliol 2016)”, 
“Accions de millora i Informes de Seguiment de les Titulacions en resposta als 
Informes finals d'acreditació de les titulacions de la FOOT (desembre 2018)”: 
https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/acreditacio-de-les-
titulacions-2016/ 
 

EVIDÈNCIA-82 Guia d’acreditació de l’AQU: 
http://www.aqu.cat/doc/doc_22567776_1.pdf 

EVIDÈNCIA-83 Paràmetre alpha de les assignatures del MUOCV (del 2015/16 al 2018/19): 
https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies 

EVIDÈNCIA-84 Presentació de la Sessió d’Acollida del MUOCV: 
https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies 

EVIDÈNCIA-85 Àrees de coneixement segons BOE (Reial Decret 415/2015, de 29 de 
maig): https://www.boe.es/boe/dias/2015/06/17/pdfs/BOE-A-2015-
6705.pdf 

EVIDÈNCIA-86 Orientació al doctorat des del MUOCV: 
https://muocv.masters.upc.edu/ca/noticies/jornada-de-portes-obertes-de-
lescola-de-doctorat 

EVIDÈNCIA-87 Evidències específiques del present informe: 
https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies 

EVIDÈNCIA-88 Guia Docent de l’assignatura “Tècniques i Aspectes Optomètrics de la Cirurgia 
Ocular”: 
https://www.upc.edu/content/master/guiadocent/pdf/cat/370702 

EVIDÈNCIA-89 Guia Docent de l’assignatura “Òptica i Instrumentació Avançades per a 
l'Atenció Visual”: 
https://www.upc.edu/master/guiadocent/pdf/cat/370703/optica-i-
instrumentacio-avancades-per-a-latencio-visual.pdf 

EVIDÈNCIA-90 Guia Docent de l’assignatura “Mètodes de Recerca”: 
https://www.upc.edu/master/guiadocent/pdf/cat/370704/metodes-de-
recerca.pdf 

EVIDÈNCIA-91 Guia Docent de l’assignatura “Patologia Ocular i Tractaments”: 
https://www.upc.edu/master/guiadocent/pdf/cat/370705/patologia-ocular-i-
tractaments.pdf 

EVIDÈNCIA-92 Guia Docent de l’assignatura “Farmacovigilància Ocular”: 
https://www.upc.edu/master/guiadocent/pdf/cat/370706/farmacovigilancia-
ocular.pdf 

EVIDÈNCIA-93 Estudiantat UPC de mobilitat Incoming: 
https://gpaq.upc.edu/lldades/indicador.asp?index=1_6_1 

EVIDÈNCIA-94  Estudiantat UPC de mobilitat Outgoing. 
https://gpaq.upc.edu/lldades/indicador.asp?index=1_6_2 

EVIDÈNCIA-95 Resposta de l’informe d’avaluació IAE i IPA-AQU_Catalunya. 
https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/resposta-iae-ipa-
gener-febrer-2021 

EVIDÈNCIA-96 Seguiment i Acreditació de la Titulació (SAT) de la UPC. 

https://muocv.masters.upc.edu/ca/experiencies-de-lestudiantat
https://bibliotecnica.upc.edu/
https://bibliotecnica.upc.edu/estudiants/6-passos-que-teu-tfg/tfm-sigui-exit/publico-meu-tfg/tfm
https://bibliotecnica.upc.edu/estudiants/6-passos-que-teu-tfg/tfm-sigui-exit/publico-meu-tfg/tfm
https://gpaq.upc.edu/eines/?op=cataleg
https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/acreditacio-de-les-titulacions-2016/
https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/acreditacio-de-les-titulacions-2016/
http://www.aqu.cat/doc/doc_22567776_1.pdf
https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies
https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies
https://www.boe.es/boe/dias/2015/06/17/pdfs/BOE-A-2015-6705.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/06/17/pdfs/BOE-A-2015-6705.pdf
https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/evidencies
https://www.upc.edu/content/master/guiadocent/pdf/cat/370702
https://www.upc.edu/master/guiadocent/pdf/cat/370703/optica-i-instrumentacio-avancades-per-a-latencio-visual.pdf
https://www.upc.edu/master/guiadocent/pdf/cat/370703/optica-i-instrumentacio-avancades-per-a-latencio-visual.pdf
https://www.upc.edu/master/guiadocent/pdf/cat/370704/metodes-de-recerca.pdf
https://www.upc.edu/master/guiadocent/pdf/cat/370704/metodes-de-recerca.pdf
https://www.upc.edu/master/guiadocent/pdf/cat/370705/patologia-ocular-i-tractaments.pdf
https://www.upc.edu/master/guiadocent/pdf/cat/370705/patologia-ocular-i-tractaments.pdf
https://www.upc.edu/master/guiadocent/pdf/cat/370706/farmacovigilancia-ocular.pdf
https://www.upc.edu/master/guiadocent/pdf/cat/370706/farmacovigilancia-ocular.pdf
https://gpaq.upc.edu/lldades/indicador.asp?index=1_6_1
https://gpaq.upc.edu/lldades/indicador.asp?index=1_6_2
https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/resposta-iae-ipa-gener-febrer-2021
https://foot.upc.edu/ca/intranet/acreditacio-2020/resposta-iae-ipa-gener-febrer-2021
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Tot seguit hi ha un llistat dels acrònims utilitzats en el present informe amb el seu significat. 
 

Acrònims Significat 
AQU Agència  per  a  la  Qualitat  del  Sistema Universitari de Catalunya 
FOOT Facultat d’Òptica i Optometria 
SGIQ Sistema de Garantia Interna de Qualitat 
CUV Centre Universitari de la Visió 
COOOC Col·legi Oficial d’Òptics i Òptiques Optometristes de Catalunya 
GOO Grau en Òptica i Optometria 
MUOCV Màster Universitari en Optometria i Ciències de la Visió 
PDI Personal Docent i Investigador 
CAI Comitè d’Avaluació Interna 
SAT  Seguiment i Acreditació de les titulacions 
CP Comissió Permanent 
GPAQ Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat 
ICE Institut de Ciències de l’Educació 
UTG Unitat Transversal de Gestió 
PAT Pla d’Acció Tutorial 
PAEs Pràctiques Acadèmiques Externes 
CE Clínica especialitzada 
MNMAV Mecanismes neurofisiològics i models avançats de la visió 
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