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DIMENSIÓ 1 - QUALITAT DEL PROGRAMA FORMATIU    
 

Abast Grau en Disseny (GDIS-09BA) 

 

Estàndard 1. El disseny de la titulació (perfil de competències i estructura del currículum) està actualitzat segons els requisits de la disciplina i respon al nivell formatiu requerit en el MECES. 

Indicadors Observacions AQU VSMA   

 
Subestàndard 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. 
 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2017-2018 en relació al subestàndard (v.indicadors) 

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

La subjecció dels títols als processos del Sistema de Garantia 
Interna de la Qualitat corresponents al Marc VSMA garanteix 
que el perfil de competències del Grau en Disseny que 
s’imparteix al BAU, Centre Universitari de Disseny, adscrit a la 
la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, està 
actualitzat segons els requisits de la disciplina i respon al 
nivell formatiu requerit en el MECES. 

  

 

2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      

Objectiu   Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-
100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

      

 

3-Introducció  i reformulació d’accions al Pla de Millora     

Acció de millora que s’incorpora al pla:  
denominació de l’acció i objectiu al qual s’incorpora   

Motiu de la incorporació de la nova acció al pla de millora Modificació AQU 
(S/N) 

   

Acció de millora del pla que es reformula:  
denominació antiga i nova de l’acció i objectiu del qual forma part     

Motiu de la reformulació Modificació AQU 
(S/N) 

   

 

4-Evidències sobre el desenvolupament i assoliments del subestàndard 

 

 
  

http://winddat.aqu.cat/ca/universitat/60/unitat/36631/estudi/1220/
http://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=9560
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Subestàndard 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. 
 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2017-2018 en relació al subestàndard (v.indicadors) 

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

La subjecció dels títols als processos del Sistema de Garantia 
Interna de la Qualitat corresponents al Marc VSMA garanteix 
que el pla d’estudis i l’estructura del currículum del Grau en 
Disseny que s’imparteix al BAU, Centre Universitari de 
Disseny, adscrit a la Universitat de Vic - Universitat Central de 
Catalunya, està amb el perfil de competències i amb els 
objectius de la titulació. 

 L’evolució que estan vivint les assignatures és més a nivell de 
complementació, coherència i coordinació entre elles, de 
manera que cada cop més, el pla d’estudis funciona com a 
sistema viu i no com a parcel·les aïllades. Cada assignatura, 
pertanyent a una matèria, àrea i itinerari (en el cas de tercer i 
quart curs), forma part d’un sistema en el que tot element pren 
agència pròpia i en relació als altres. Totes aquestes peces 
donen coherència, profunditat i creixement a l’aprenentatge 
dels estudiants.  

 

2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      

Objectiu Acció   Reacció 
AQU 

Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-
100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

      

 

3-Introducció  i reformulació d’accions al Pla de Millora     

Acció de millora que s’incorpora al pla:  
denominació de l’acció i objectiu al qual s’incorpora   

Motiu de la incorporació de la nova acció al pla de millora Modificació AQU 
(S/N) 

   

Acció de millora del pla que es reformula:  
denominació antiga i nova de l’acció i objectiu del qual forma part     

Motiu de la reformulació Modificació AQU 
(S/N) 

   

 

4-Evidències sobre el desenvolupament i assoliments del subestàndard 
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Subestàndard 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 
 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2017-2018 en relació al subestàndard (v.indicadors) 

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

Un any més les dades de matrícula de nou accés 
confirmen la demanda social dels estudis de Disseny així 
com el bon posicionament del centre.  
 

 En el curs 17-18, per sisè any consecutiu, s’han ofert 150 places de nou accés i s’han cobert 
sobradament la totalitat. De fet, per aquest curs, l’assignació d’estudiants des de la OAU (Oficina 
d’Accés a la Universitat) ha sobrepassat extraordinàriament la d’altres anys, donant com resultat 
final una matrícula de nou accés excepcionalment elevada. Això ha provocat un trasbals important 
pel centre donat que, per tal de preservar el nivell de qualitat desitjat, s’ha decidit obrir un nou grup 
a primer curs no previst inicialment. 

  La totalitat d’estudiants de nou ingrés 17-18 s’han pogut matricular en la convocatòria de juny.  
La immensa majoria han accedit en primera preferència (97,7%).  

  El perfil dels estudiants de nou accés matriculats 17-18, segueix una tendència similar a la d’altres 
anys: 
- La totalitat (100 %) provenen de les vies d’accés procedents de les PAU.  
- La majoria de notes d’accés són aprovats (70,3%); principalment aprovats alts del rang de valors 
entre 6 i 6,9 (40,0%).  
- Gairebé la totalitat dels estudiants de nou accés han matriculat més de 45 ECTS i només un 1,1% 
n’han agafat menys. De fet, no hi ha hagut cap estudiant de nou accés que hagi sol·licitat “via 
lenta” i només s’ha incorporat un estudiant nou mitjançant la via d’accés per “reconeixement parcial 
d’estudis amb un mínim de 30 ECTS”.  

 

2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      

Objectiu Acció   Reacció 
AQU 

Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-
100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

      

 

3-Introducció  i reformulació d’accions al Pla de Millora     

Acció de millora que s’incorpora al pla:  
denominació de l’acció i objectiu al qual s’incorpora   

Motiu de la incorporació de la nova acció al pla de millora Modificació AQU 
(S/N) 

   

Acció de millora del pla que es reformula:  
denominació antiga i nova de l’acció i objectiu del qual forma part     

Motiu de la reformulació Modificació AQU 
(S/N) 

   

 

4-Evidències sobre el desenvolupament i assoliments del subestàndard 
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 Subestàndard 1.4.  La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats 
 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2017-2018 en relació al subestàndard (v.indicadors) 

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, 
amenaces 

Altres aspectes destacats 

La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats tal i 
com va quedar reflectit en l’informe d’avaluació per a l’acreditació AQU 
del títol del mes d’abril 2015 en que es va destacar un apartat de 
“Buenas Prácticas” on es cita el següent: “La coordinación del personal 
docente se puede considerar una buena práctica. Esta coordinación se 
realiza de forma matricial. De un lado, existe una coordinación en la que 
se trabaja el enfoque metodológico y de otra se trabaja como se aplica 
esta metodología según el contenido de las menciones. Esta doble 
coordinación implica que a partir de tercer curso el profesorado se 
encuentra doblemente coordinado".  

 La coordinació del professorat a nivell estructural (àrees i itineraris) s’ha mantingut 
pràcticament igual durant tot aquest temps. 
  
Però també s’han dut a terme algunes iniciatives per a la millora com: grups de treball 
de coordinació entre el professorat d’assignatures que tenen relació, reunions de 
coordinadors (d’àrea o itinerari) amb el professorat de les assignatures que tenen més 
d’un docent, reunions de reforç específiques amb professorat nouvingut al centre per 
tal d’assegurar més la seva alineació i integració amb el projecte pedagògic. 

  Durant el curs 17-18, s’han aplicat millores en la coordinació del professorat dels 
equips de tutors de TFG de les 4 mencions, amb qui s’han ofert equips de suport 
docent en els plantejaments projectuals de les propostes dels estudiants per poder 
guiar amb més visions i precisió els enfocs dels Treballs Finals de Grau. 

  Es continua treballant també en la coordinació i cooperació entre assignatures.  
L’objectiu és principal és augmentar el nivell de formalització, llenguatges i mitjans que 
conformen un projecte de disseny, per tal d’evitar la clàssica escissió del projecte amb 
la tecnologia que el conforma.  

  Des de la coordinació es treballa permanentment tant en la manera de com poder anar 
actualitzant les demandes d’aprenentatge dels estudiants, com les necessitats de 
vigència dels continguts en les assignatures i la seva relació amb l’entorn 
contemporani. 

 

2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      

Objectiu Acció   Reacció 
AQU 

Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 25-
50-75-100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

      

 

3-Introducció  i reformulació d’accions al Pla de Millora     

Acció de millora que s’incorpora al pla:  
denominació de l’acció i objectiu al qual s’incorpora   

Motiu de la incorporació de la nova acció al pla de millora Modificació AQU 
(S/N) 

   

Acció de millora del pla que es reformula:  
denominació antiga i nova de l’acció i objectiu del qual forma part     

Motiu de la reformulació Modificació AQU 
(S/N) 

   

 

4-Evidències sobre el desenvolupament i assoliments del subestàndard 
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Subestàndard 1.5.  L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un impacte positiu sobre els resultats de la titulació 
 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2017-2018 en relació al subestàndard (v.indicadors) 

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

Amb caràcter anual, la UVic-UCC aprova en el Consell de 
Govern les diferents normatives que regulen l’ordenació 
acadèmica dels estudis universitaris i les publica de forma 
sistemàtica en els diferents mitjans establerts, ja sigui al web 
de la UVic-UCC o en el campus virtual.  
Pel que respecte BAU, Centre Universitari de Disseny també 
es fan públiques en el seu web o campus virtual propis.  
En aquest sentit, la institució realitza de forma sistemàtica un 
procés de revisió anual de la normativa acadèmica de graus i 
de màsters en el marc de la Comissió Acadèmica de la 
Universitat (CAU). 

  

 

2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      

Objectiu Acció   Reacció 
AQU 

Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 25-
50-75-100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

      

 

3-Introducció  i reformulació d’accions al Pla de Millora     

Acció de millora que s’incorpora al pla:  
denominació de l’acció i objectiu al qual s’incorpora   

Motiu de la incorporació de la nova acció al pla de millora Modificació AQU 
(S/N) 

   

Acció de millora del pla que es reformula:  
denominació antiga i nova de l’acció i objectiu del qual forma part     

Motiu de la reformulació Modificació AQU 
(S/N) 

   

 

4-Evidències sobre el desenvolupament i assoliments del subestàndard 

 

 
 
  



 Informe de Seguiment de la Qualitat de BAU, Centre Universitari de Disseny 2019   
-Títols oficials de grau i de màster i sistema de garantia interna de la qualitat- 

 

  8 

DIMENSIÓ 1 - QUALITAT DEL PROGRAMA FORMATIU    
 

Abast Màster Universitari en Investigació i Experimentació en Disseny (MUIED-17BA) 

 

Estàndard 1. El disseny de la titulació (perfil de competències i estructura del currículum) està actualitzat segons els requisits de la disciplina i respon al nivell formatiu requerit en el MECES. 

Indicadors Observacions AQU VSMA   

 
Subestàndard 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. 
 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2017-2018 en relació al subestàndard (v.indicadors) 

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

  La subjecció dels títols als processos del Sistema de Garantia 
Interna de la Qualitat corresponents al Marc VSMA garanteix 
que el perfil de competències del Màster Universitari en 
Investigació i Experimentació en Disseny que s’imparteix al 
BAU, Centre Universitari de Disseny, adscrit a la Universitat 
de Vic - Universitat Central de Catalunya, està actualitzat 
segons els requisits de la disciplina i respon al nivell formatiu 
requerit en el MECES. 

 

2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      

Objectiu Acció   Reacció 
AQU 

Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-
100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

      

 

3-Introducció  i reformulació d’accions al Pla de Millora     

Acció de millora que s’incorpora al pla:  
denominació de l’acció i objectiu al qual s’incorpora   

Motiu de la incorporació de la nova acció al pla de millora Modificació AQU 
(S/N) 

   

Acció de millora del pla que es reformula:  
denominació antiga i nova de l’acció i objectiu del qual forma part     

Motiu de la reformulació Modificació AQU 
(S/N) 

   

 

4-Evidències sobre el desenvolupament i assoliments del subestàndard 

 

 
  

http://winddat.aqu.cat/ca/universitat/60/unitat/36631/?_plot=&plot=37577&_plot=&plot=26658&_plot=&plot=26593&_plot=&plot=37795&_plot=&plot=37850&_plot=&_plot=&_plot=&_plot=&_plot=&_plot=&_plot=&_plot=&_plot=&seccio_id=26588&_plot=40126&_plot=40127&_plot=40128&_plot=40129&_plot=40130&c50=2012&c64=2
http://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=11940
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Subestàndard 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. 
 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2017-2018 en relació al subestàndard (v.indicadors) 

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

  La subjecció dels títols als processos del Sistema de Garantia 
Interna de la Qualitat corresponents al Marc VSMA garanteix 
que el pla d’estudis i l’estructura del currículum del Màster 
Universitari en Investigació i Experimentació en Disseny que 
s’imparteix al BAU, Centre Universitari de Disseny, adscrit a la 
la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, està 
amb el perfil de competències i amb els objectius de la 
titulació. 

 

2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      

Objectiu Acció   Reacció 
AQU 

Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-
100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

      

 

3-Introducció  i reformulació d’accions al Pla de Millora     

Acció de millora que s’incorpora al pla:  
denominació de l’acció i objectiu al qual s’incorpora   

Motiu de la incorporació de la nova acció al pla de millora Modificació AQU 
(S/N) 

   

Acció de millora del pla que es reformula:  
denominació antiga i nova de l’acció i objectiu del qual forma part     

Motiu de la reformulació Modificació AQU 
(S/N) 

   

 

4-Evidències sobre el desenvolupament i assoliments del subestàndard 
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Subestàndard 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 
 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2017-2018 en relació al subestàndard (v.indicadors) 

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

 La matrícula del primer any d’impartició del Màster Universitari 
en Investigació i Experimentació en Disseny ha estat baixa.  
En fet de ser el 17-18 el primer any d’impartició d’aquest 
màster pot haver influït en aquest resultat de matrícula tan 
baix. 
  
Un altre motiu pot ser degut a que els requisits d’admissió del 
màster són extremadament restrictius respecte a les 
titulacions de procedència dels estudiants. Per accedir cal 
estar en possessió d’una titulació oficial universitària 
procedent de les disciplines del Disseny, de les Belles Artes o 
de l’Arquitectura. El màster té un perfil molt transversal i en 
canvi les condicions d’accés són limitants. La imposició, per 
part del sistema universitari, d’uns requisits d’accés tan 
acotats dificulten enormement la captació d’estudiants. 

El perfil dels estudiants d’aquest primer any d’impartició 17-18 
és: 
- El 83,4% provenen d’estudis previs vinculats a disciplines del 
disseny. Només  el 16,7% provenen de la disciplina de les 
Belles Arts. 
- El 83,4% provenen d’estudis previs amb titulació de Grau i 
només   el 16,7% provenen de Llicenciatura. 
- La totalitat són de nacionalitat espanyola 
- La totalitat són dones 

 

2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      

Objectiu Acció   Reacció 
AQU 

Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-
100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

      

 

3-Introducció  i reformulació d’accions al Pla de Millora     

Acció de millora que s’incorpora al pla:  
denominació de l’acció i objectiu al qual s’incorpora   

Motiu de la incorporació de la nova acció al pla de millora Modificació AQU 
(S/N) 

Analitzar els resultats de matrícula i determinar possibles accions per 
a millorar-los 

La matrícula del primer any d’impartició del Màster Universitari en Investigació i Experimentació en 
Disseny ha estat baixa (20%). 

N 

Acció de millora del pla que es reformula:  
denominació antiga i nova de l’acció i objectiu del qual forma part     

Motiu de la reformulació Modificació AQU 
(S/N) 

   

 

4-Evidències sobre el desenvolupament i assoliments del subestàndard 
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Subestàndard 1.4.  La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats 
 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2017-2018 en relació al subestàndard (v.indicadors) 

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

   

 

2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      

Objectiu Acció   Reacció 
AQU 

Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-
100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

      

 

3-Introducció  i reformulació d’accions al Pla de Millora     

Acció de millora que s’incorpora al pla:  
denominació de l’acció i objectiu al qual s’incorpora   

Motiu de la incorporació de la nova acció al pla de millora Modificació AQU 
(S/N) 

   

Acció de millora del pla que es reformula:  
denominació antiga i nova de l’acció i objectiu del qual forma part     

Motiu de la reformulació Modificació AQU 
(S/N) 

   

 

4-Evidències sobre el desenvolupament i assoliments del subestàndard 
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Subestàndard 1.5.  L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un impacte positiu sobre els resultats de la titulació 
 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2017-2018 en relació al subestàndard (v.indicadors) 

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

Amb caràcter anual, la UVic-UCC aprova en el Consell de 
Govern les diferents normatives que regulen l’ordenació 
acadèmica dels estudis universitaris i les publica de forma 
sistemàtica en els diferents mitjans establerts, ja sigui al web 
de la UVic-UCC o en el campus virtual.  
Pel que respecte BAU, Centre Universitari de Disseny també 
es fan públiques en el seu web o campus virtual propis.  
En aquest sentit, la institució realitza de forma sistemàtica un 
procés de revisió anual de la normativa acadèmica de graus i 
de màsters en el marc de la Comissió Acadèmica de la 
Universitat (CAU). 

  

 

2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      

Objectiu Acció   Reacció 
AQU 

Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-
100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

      

 

3-Introducció  i reformulació d’accions al Pla de Millora     

Acció de millora que s’incorpora al pla:  
denominació de l’acció i objectiu al qual s’incorpora   

Motiu de la incorporació de la nova acció al pla de millora Modificació AQU 
(S/N) 

   

Acció de millora del pla que es reformula:  
denominació antiga i nova de l’acció i objectiu del qual forma part     

Motiu de la reformulació Modificació AQU 
(S/N) 

 

 

4-Evidències sobre el desenvolupament i assoliments del subestàndard 
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DIMENSIÓ 2 – PERTINÈNCIA DE LA INFORMACIÓ PÚBLICA    
 

Abast Bau, Centre Universitari de Disseny 

 

Estàndard 2. La institució informa de manera adequada tots els grups d’interès sobre les característiques del programa i sobre els processos de gestió que en garanteixen la qualitat. 

 Observacions AQU VSMA   

 
Subestàndard 2.1. La institució publica informació veraç, completa, actualitzada i accessible sobre les característiques de la titulació i el seu desenvolupament operatiu. 
 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2017-2018 en relació al subestàndard   

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

La informació rellevant de les titulacions i l’accés a la mateixa per a tots 
els grups d’interès, es dona tant des de la UVic-UCC com des de BAU, 
Centre Universitari de Disseny 
 

 Al web de la UVic-UCC es publica informació completa, estructurada, unificada i 
actualitzada sobre les característiques de les titulacions de grau i màster universitari 
i el seu desenvolupament operatiu: matrícula, pla d’estudis, guies docents, 
calendaris i horaris, preus i beques, professorat, practiques, mobilitat, normatives 
acadèmiques, pla d’acció tutorial...  
A través de la pàgina web de la UVic també s’accedeix fàcilment a la informació del 
centre i a la informació rellevant del les titulacions. 

Des de les dues institucions (UVic-UCC i BAU), la informació es facilita a 
través de diferents canals: web, Campus Virtual, xarxes socials, ... 
 

 A través del web de BAU, es pot accedir fàcilment a la informació rellevant del centre 
i de les titulacions. S’hi poden trobar elements essencials com: descripció general 
del programa, objectius generals de la titulació, exemples de projectes, descriptors 
d’assignatures, informació de professorat, sortides professionals, testimonials, 
costos, preinscripció i matrícula. 
  
En el peu de pàgina del web (“footer”) s’hi pot trobar tot un apartat de Serveis amb 
informacions de diferents àmbits com: secretaria acadèmica (normativa acadèmica, 
documentació administrativa i tràmits), beques i ajuts, borsa de treball, allotjament, 
biblioteca, suport a l’estudiant i mobilitat. 

La informació del Grau en Disseny també es publica de forma extensa en 
un catàleg imprès. 

 En el Campus Virtual de BAU, la informació es troba ampliada i més detallada. En 
aquesta plataforma el col·lectiu d’alumnes i PDI tenen accés a informació acadèmica 
rellevant com: 
●      les diferents aules virtuals: espais de les assignatures matriculades (pla de 

treball, calendari d’exàmens, qualificacions, fòrums, xats...)  
●      l’espai de Secretaria Acadèmica: horaris, calendaris, enllaç a guies docents, 

consulta d’actes de notes, propostes de RAC, enllaços a normatives i 
reglaments, informació de la mobilitat, … 

●      els espais de serveis: informació del CUB, de tallers (TFD, …), … 
●      resultats de les darreres enquestes de satisfacció docent 

El web de BAU s’ha fet totalment nou durant el curs 2017-18, 
aconseguint una comunicació més clara i visual de la informació.  

 Les guies docents del Grau en Disseny també es poden consultar on-line en obert. 

2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      

Objectiu Acció   Reacció 
AQU 

Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-
100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

      

http://estudis.aqu.cat/informes/Web/Centre/Detall?centreId=1181
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3-Introducció  i reformulació d’accions al Pla de Millora     

Acció de millora que s’incorpora al pla:  
Denominació. Objectiu al qual s’incorpora.   

Motiu de la incorporació   Modificació AQU 
(S/N) 

   

Acció de millora del pla que es reformula:  
Denominació antiga i nova. Objectiu del qual forma part.     

Motiu de la reformulació Modificació AQU 
(S/N) 

   

 

4-Evidències sobre el desenvolupament i assoliments del subestàndard 

Guies docents consultables online en obert: 

 
  

http://www.socbau.net/guiesdocents
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Subestàndard 2.2. La institució publica informació sobre els resultats acadèmics i de satisfacció. 
 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2017-2018 en relació al subestàndard   

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

Tant la UVic-UCC com BAU, Centre Universitari de Disseny 
publiquen informació sobre els indicadors acadèmics per al 
desenvolupament i anàlisi de les titulacions del centre. 
 

 Al web de la UVic-UCC, la visibilitat de la informació pública relativa als indicadors de resultats 
acadèmics i de satisfacció  
es recull a la pestanya “Qualitat” de cada títol. Des d’aquí s’accedeix a informació com:  

• Indicadors docents per al desenvolupament i l'anàlisi de les titulacions de la plataforma 
Winddat 

• Indicadors dels Estudis Universitaris de Catalunya de la plataforma EUC 

  Al web de BAU, la visibilitat de la informació pública relativa als indicadors de resultats 
acadèmics i de satisfacció es recull en el menú “sobre BAU/Qualitat”. Des d’aquí s’accedeix a 
informació com:  

• Indicadors docents per al desenvolupament i l'anàlisi de les titulacions de la plataforma 
Winddat 

• Indicadors dels Estudis Universitaris de Catalunya de la plataforma EUC 

  Al Campus Virtual de BAU també es publiquen i s’actualitzen els últims resultats de les 
enquestes de satisfacció docent. 

 

2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      

Objectiu Acció   Reacció 
AQU 

Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-
100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

      

 

3-Introducció  i reformulació d’accions al Pla de Millora     

Acció de millora que s’incorpora al pla:  
Denominació. Objectiu al qual s’incorpora.   

Motiu de la incorporació   Modificació AQU 
(S/N) 

   

Acció de millora del pla que es reformula:  
Denominació antiga i nova. Objectiu del qual forma part.     

Motiu de la reformulació Modificació AQU 
(S/N) 

   

 

4-Evidències sobre el desenvolupament i assoliments del subestàndard 
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Subestàndard 2.3. La institució publica el SGIQ en què s’emmarca la titulació i els resultats del seguiment i l’acreditació de la titulació. 
 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2017-2018 en relació al subestàndard   

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

Tant la UVic-UCC com BAU, Centre Universitari de Disseny 
publiquen informació relativa a la qualitat de les titulacions i el 
centre 

 Al web de la UVic-UCC, la visibilitat de la informació pública relativa a la qualitat es recull a 
la pestanya “Qualitat” de cada títol. Des d’aquí s’accedeix a informació com:  

• el SGIQ (mapa de processos, processos i procediments) 

• els informes d’avaluació externs del títol publicats per AQU Catalunya 

• els Informes d’avaluació interns (autoinformes, informes de seguiment del centre i 
plans de millora) 

  Al web de BAU, la visibilitat de la informació pública relativa a la qualitat es recull en el 
menú “sobre BAU/Qualitat”. Des d’aquí s’accedeix a informació com:  

• el SGIQ (mapa de processos, processos i procediments) 

• els informes d’avaluació externs del títol publicats per AQU Catalunya 

• els Informes d’avaluació interns (autoinformes, informes de seguiment del centre i 
plans de millora) 

 

2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      

Objectiu Acció   Reacció 
AQU 

Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-
100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

      

 

3-Introducció  i reformulació d’accions al Pla de Millora     

Acció de millora que s’incorpora al pla:  
Denominació. Objectiu al qual s’incorpora.   

Motiu de la incorporació   Modificació AQU 
(S/N) 

   

Acció de millora del pla que es reformula:  
Denominació antiga i nova. Objectiu del qual forma part.     

Motiu de la reformulació Modificació AQU 
(S/N) 

   

 

4-Evidències sobre el desenvolupament i assoliments del subestàndard 
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DIMENSIÓ 3 – EFICÀCIA DEL SISTEMA DE GARANTIA DE LA QUALITAT    
 

Abast Bau, Centre Universitari de Disseny 

 

Estàndard 3. La institució disposa d’un sistema de garantia interna de la qualitat formalment establert i implementat que assegura, de manera eficient, la qualitat i la millora continuada de la 
titulació 

 Observacions AQU VSMA   

 
Subestàndard 3.1. El SGIQ implementat té processos que garanteixen el disseny, l’aprovació, el seguiment i l’acreditació de les titulacions. 
 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2017-2018 en relació al subestàndard   

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

Nivell d’implantació dels processos i procediments SGIQ del 
marc VSMA. 

L’evolució dels mecanismes d’avaluació externa i l’enfortiment 
dels d’avaluació interna pot comportar la necessitat de revisar 
els processos i procediments SGIQ del marc VSMA. 

 

 Cal consolidar l’interès pels processos VSMA en la comunitat i 
estendre’l a la resta de grups d’interès. 

 

 

2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      

Objectiu Acció   Reacció 
AQU 

Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-
100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

      

 

3-Introducció  i reformulació d’accions al Pla de Millora     

Acció de millora que s’incorpora al pla:  
Denominació. Objectiu al qual s’incorpora.   

Motiu de la incorporació   Modificació AQU 
(S/N) 

Dissenyar i implementar el procediment de Pla de Millora dins el 
procés 07. Objectiu: Consolidar la implementació dels processos 
relacionats amb el marc VSMA  

Queda pendent redactar el procediment sobre la gestió del Pla de Millora i, de en conseqüència, 
caldrà revisar el procés de Seguiment. 

N 

Dur a terme accions de formació i divulgació dels procediments 
VSMA entre els grups d’interès. Objectiu: Consolidar la 
implementació dels processos relacionats amb el marc VSMA 

Cal consolidar l’interès pels processos VSMA en la comunitat i estendre’l a la resta de grups 
d’interès. 

N 

Acció de millora del pla que es reformula:  
Denominació antiga i nova. Objectiu del qual forma part.     

Motiu de la reformulació Modificació AQU 
(S/N) 

   

 

4-Evidències sobre el desenvolupament i assoliments del subestàndard 

 

 

  

http://estudis.aqu.cat/informes/Web/Centre/Detall?centreId=1181
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Subestàndard 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 
 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2017-2018 en relació al subestàndard   

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

   

 

2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      

Objectiu Acció   Reacció 
AQU 

Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-
100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

      

 

3-Introducció  i reformulació d’accions al Pla de Millora     

Acció de millora que s’incorpora al pla:  
Denominació. Objectiu al qual s’incorpora.   

Motiu de la incorporació   Modificació AQU 
(S/N) 

Sincronitzar les dades entre BAU i l’ Àrea de Qualitat per a 
l’elaboració dels indicadors. Objectiu: Millorar el traspàs de dades per 
a indicadors acadèmics a ADQ de la UVic-UCC. 

Establir un calendari de reunions BAU - AdQ UVic-UCC durant el curs, per tal de coordinar i tractar 
dubtes i propostes de millora en relació a la sincronització de dades entre BAU i l’Àrea de Qualitat de 
la UVic-UCC per a l’elaboració dels indicadors. 

N 

Acció de millora del pla que es reformula:  
Denominació antiga i nova. Objectiu del qual forma part.     

Motiu de la reformulació Modificació AQU 
(S/N) 

   

 

4-Evidències sobre el desenvolupament i assoliments del subestàndard 
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Subestàndard 3.3. El SGIQ implementat es revisa periòdicament i genera un pla de millora que s’utilitza per a la seva millora continuada. 
 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2017-2018 en relació al subestàndard   

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

Existència d’una eina de gestió transversal (GIQ) que permet 
fer una revisió global del Sistema de manera semi-automàtica. 

 Caldrà planificar la integració dels centres adscrits i propis 
federats en l’eina GIQ actual. 

Integració del Pla de millora del SGIQ en el Pla de millora de 
qualitat del Centre. 

  

 

2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      

Objectiu Acció   Reacció 
AQU 

Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-
100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

Actualitzar l’SGIQ amb els 
processos que es duen a 
terme en el Centre 

Actualitzar processos clau i  
de suport propis del centre 

Sí Molts dels processos clau i de suport que són propis del centre, ja estan acabats i 
publicats però encara se n’han d’actualitzar alguns 

75% S 

 

3-Introducció  i reformulació d’accions al Pla de Millora     

Acció de millora que s’incorpora al pla:  
Denominació. Objectiu al qual s’incorpora.   

Motiu de la incorporació   Modificació AQU 
(S/N) 

Implementar el Comitè de Qualitat del Centre. Objectiu: Millorar la 
gestió de l’SGIQ a través d’eines específiques. 

Respon a la voluntat de dotar de més formalització l’activitat que es duu a terme en el centre en 
matèria de qualitat. També afavoreix la participació dels grups d’interès i l’extensió i consolidació del 
coneixement en aquesta matèria, en el si del centre. 

N 

Dissenyar un Programa informàtic de Gestió de la Qualitat. Objectiu: 
Millorar la gestió de l’SGIQ a través d’eines específiques. 

Facilitar la gestió operativa de la qualitat: revisió d’indicadors i evidències, emissió i comunicació 
d’informes valoratius, planificació i avaluació d’accions de millora i revisió dels processos SGIQ. 

N 

Implementar el registre d’evidències del programa informàtic GIQ. 
Objectiu: Millorar la gestió de l’SGIQ a través d’eines específiques. 

Acció pendent del projecte d’integració informàtica, ja sigui via programari comercial o de 
desenvolupament propi, per englobar sota un mateix sistema: SGIQ, Seguiment i Plans de millora. A 
partir d’aquesta eina es preveurà un repositori i registre d’evidències. 

N 

Acció de millora del pla que es reformula:  
Denominació antiga i nova. Objectiu del qual forma part.     

Motiu de la reformulació Modificació AQU 
(S/N) 

   

 

4-Evidències sobre el desenvolupament i assoliments del subestàndard 
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Subestàndard 3.4. El SGIQ implantat té processos que garanteixen el desenvolupament operatiu de les titulacions. 
 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2017-2018 en relació al subestàndard   

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

   

   

 

2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      

Objectiu Acció   Reacció 
AQU 

Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-
100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

      

 

3-Introducció  i reformulació d’accions al Pla de Millora     

 Motiu de la incorporació   Modificació AQU 
(S/N) 

   

Acció de millora del pla que es reformula:  
Denominació antiga i nova. Objectiu del qual forma part.     

Motiu de la reformulació Modificació AQU 
(S/N) 

   

   

 

3bis (només ISC 2019)-En cas que la revisió del Pla de Millora comporti la reestructuració dels objectius del subestàndard     

Estructura dels objectius i accions del subestàndard 

 

 

4-Evidències sobre el desenvolupament i assoliments del subestàndard 
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DIMENSIÓ 4 – ADEQUACIÓ DEL PROFESSORAT AL PROGRAMA FORMATIU    
 

Abast Grau en Disseny (GDIS-09BA) 

 

Estàndard 4. El professorat que imparteix docència a les titulacions del centre és suficient i adequat, d’acord amb les característiques de les titulacions i el nombre d’estudiants 

Indicadors Observacions AQU VSMA  

 
Subestàndard 4.1. El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica exigits per les titulacions del centre i té una experiència docent, investigadora i, si escau, 
professional suficient i valorada 
 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2017-2018 en relació al subestàndard (v.indicadors) 

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

Segons les previsions realitzades (veure 
“PREVISIO_EVOLUCIO_PROFESSORAT”) es contempla poder assolir de manera 
factible el compliment de la llei pel que respecte a ECTS impartits per professors 
doctors, en l’any acadèmic 2018-19. En l’IAISC 2016 AQU va fer una valoració 
postiva de l’evolució del centre en aquest aspecte. 

  

Continuen en marxa el conjunt de polítiques d’incentivació i suport a la tasca 
investigadora del professorat:  

• promoció de la formació doctoral entre el professorat 

• afavoriment de la dedicació a la recerca mitjançant alliberaments totals o 
parcials 

• suport de la OTRI de BAU (en conjunt amb de la UVic-UCC) 

• etc.  

  

La UDR (Unitat de Doctorat i Recerca)  de BAU posada en marxa en el curs 
2016/17 segueix funcionant i incrementant el número d’estudiants. La UDR està 
facilitant la tasca investigadora dels doctors i doctorands, desenvolupant i 
compartint processos de recerca. També està potenciant l’acreditació de doctors 
del centre i la captació de talent extern.  
 

  

En referència a l’acreditació dels doctors ja existents, des de fa temps en el Centre 
es venen promovent mesures de suport i recolzament com: 

• alliberaments tant en gestió com en docència per facilitar les publicacions 

• suport de la OTRI de BAU (en conjunt amb de la UVic-UCC i l'Àrea de 
Qualitat de la UVic-UCC) per a la preparació de la documentació que cal 
presentar per l’acreditació (AQU - ANECA) 

• facilitació d’estades a l’estranger 

• suport per a la gestió de sol·licituds de projectes competitius 

• etc. 

  

Enguany, BAU ja disposa d’un conveni amb AQU per poder reconèixer els trams de 
recerca dels investigadors. 

  

 

2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      

http://winddat.aqu.cat/ca/universitat/60/unitat/36631/estudi/1220/
http://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=9560
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Objectiu Acció   Reacció 
AQU 

Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-
100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

Assolir els requeriments 
estipulats de docència 
impartida per professorat 
doctor 

Realitzar el seguiment de 
l'aplicació escrupolosa del pla 
de doctors que es proposa en 
l'autoinforme. Aplicar les 
mesures necessàries per 
facilitar i promoure el treball de 
recerca del professorat. 

Sí Resultats 17/18 del Grau en disseny 
Tot i que en el Grau en Disseny encara no s’assoleix els requeriments estipulats de 
docència impartida per professorat doctor, destaquen algunes dades com: 

• En totes les assignatures de primer i segon curs que pertanyen a la part 
obligatòria i de formació bàsica del pla d'estudis, hi ha professorat doctor i/o 
doctorand. 

• En el 47,5%  de les assignatures de tercer curs hi ha professorat doctor i/o 
doctorand. 

• En el 57,69%  de les assignatures de quart curs hi ha professorat doctor i/o 
doctorand.  

Analitzant més en detall la docència impartida durant el curs 17-18 s’observen més 
resultats remarcables. 
  
Si s’agafa com a paràmetre de referència el "PDI a temps complert equivalent que seria 
necessari per poder desenvolupar tota la docència 17-18 segons els requeriments", 
s’observa que només caldrien 26 professors a temps complert. En aquest cas, 13 
d’aquests professors a temps complert haurien de tenir la titulació de doctorat i entre 
ells, 7 haurien d’estar acreditats.  
Comparant aquestes dades de requeriments mínims amb la docència impartida en el 
17-18 es constata que: 

• El nombre de PDI doctors acreditats ha estat de 4 membres (a temps complert 
equivaldrien a 3 professors). Això representa el 57,14% dels doctors 
acreditats necessaris per el compliment de la llei.  

• El nombre de PDI doctors (no acreditats) ha estat de 13 membres (a temps 
complert equivaldrien a 9,58 professors). Això representa que s’estaria 
complint amb la llei ja que només caldrien 6 professors doctors. 

  
D'altra banda, comparant el crèdits ECTS impartits per doctors en el curs 17-18 
respecte a l’anterior, s’observa que han augmentat un 3% (de 4395 hores a 4530 
hores) el que demostra l’esforç del centre en aquest període.  
  
Estat i valoració del “Pla per a la promoció de doctors” elaborat el 2014 
La major part del “Pla per a la promoció de doctors” (veure 
“PLA_PROMOCIO_DOCTORS”) elaborat el 2014 s’ha dut a terme.  En el curs 2017/18 
s’ha iniciat la revisió del mateix a fi d’adequar-lo a la situació actual del Centre i establir 
nous objectius. Aquesta revisió s’enllestirà durant el proper curs 2018/19. 
  
Estat i valoració d’altres polítiques d’incentivació i suport a la tasca investigadora del 
professorat.  
Fruit de polítiques com la promoció de la formació doctoral entre el professorat, 
l'afavoriment de la dedicació a la recerca mitjançant alliberaments totals o parcials, 
durant el curs acadèmic 17-18, 3 doctorands es troben a la recta final de la seva tesi i 1 
dels doctors ha pogut assolir la categoria d’acreditat el mes de setembre 2018.  
  

75% Sí 
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Durant el curs 2017/18 s’ha atorgat una beca per a la investigació de 3000€ a una 
doctoranda per que pogués disposar de més temps per a la redacció de la seva tesi. 
En aquesta línia, durant el 2017/18 també s’han donat 3 alliberaments  (tant en gestió 
com en docència) per afavorir la producció de publicacions (tesis, articles, ...)  
  
Durant el curs 2017/18 també s’han continuat aplicant les demés mesures suport 
previstes (suport de la OTRI de BAU, facilitació d’estades a l’estranger, suport a la 
gestió de sol·licituds de projectes competitius, etc.) i com a fruit de tot això, 2 
doctors/es tenen previst sol·licitar la seves acreditacions al llarg el proper curs 2018-19. 
  
Des de la UDR s'està treballant amb el Vicerectorat de Recerca de la UVic-UCC per 
coordinar un programa de doctorat conjunt que s'haurà d'articular mitjançant conveni.  
  
En el 2017/18 el número d’estudiants de la UDR ha estat de 10 alumnes, el que 
representa un 66,66% d’increment respecte al curs passat. Aquest any acadèmic 17-
18, 2 nous professors han iniciat el seus respectius doctorats. 
  
En el 2017/18 s’ha signat un conveni amb l’AQU per poder reconèixer trams de recerca 
dels investigadors i 5 membres de l’equip de BAU han presentat les seves sol·licituds 
de reconeixement de sexennis al juny de 2018. Enguany encara es troben pendents 
d’avaluació. 
  
Pel que respecte a la política del centre en relació a la contractació de nou professorat, 
s’està prioritzant que tingui la titulació de doctor. Fruit d’això, en el darrer trimestre del 
2017, s’han realitzat noves incorporacions en el professorat entre les quals 2 tenen la 
titulació de doctorat i 1 de doctora acreditada. 
  
Conclusions 
Si el col·lectiu de doctorands aconsegueix doctorar-se segons les previsionsrealitzades 
(en l’estudi de l’evolució del professorat fet durant el curs 14-15), en l’horitzó dels 
propers cursos, el percentatge de docència impartida per doctors assolirà nivells per 
damunt del 86%. (veure “PREVISIO_EVOLUCIO_PROFESSORAT”) 
Així doncs, segons les previsions del centre es contempla poder assolir de manera 
factible el compliment de la llei pel que respecte a ECTS impartits per professors 
doctors, en l’any acadèmic 2018-19. En aquest curs es preveu que el 60,21% dels 
ECTS estiguin impartits per doctors i el 56,3% d’aquests per doctors acreditats (325,5 
crèdits de 578).  

 

3-Introducció  i reformulació d’accions al Pla de Millora     

Acció de millora que s’incorpora al pla:  
denominació de l’acció i objectiu al qual s’incorpora   

Motiu de la incorporació de la nova acció al pla de millora Modificació AQU 
(S/N) 

   

Acció de millora del pla que es reformula:  
denominació antiga i nova de l’acció i objectiu del qual forma part     

Motiu de la reformulació Modificació AQU 
(S/N) 
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4-Evidències sobre el desenvolupament i assoliments del subestàndard 

PLA_PROMOCIO_DOCTORS 
PREVISIO_EVOLUCIO_PROFESSORAT 

  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/s/voauviccat/EWdmmH5hDNtPgcXloO0s8SQBqAs3qj-fQEshnW7L-kAJyA?e=z7Lo9C
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/s/voauviccat/EamGRjt9SulNqaUYP7rHasQBnM1ZBS1JWGjyRk21qv1SNw?e=CNVGYf
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Subestàndard 4.2.  El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per desenvolupar les seves funcions i atendre els estudiants. 
 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2017-2018 en relació al subestàndard (v.indicadors) 

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

Segons l’informe final d’AQU sobre l’Acreditació del títol 2014 
"la estructura de la plantilla del profesorado y el número de 
profesorado son suficientes para impartir la titulación y 
atender a los estudiantes del centro. Los estudiantes están 
satisfechos con la atención del profesorado en su proceso de 
aprendizaje, Según las encuestas, los estudiantes están 
satisfechos con el nivel y la dedicación del profesorado". Així 
doncs, el número total de docents i l’estructura del mateix és 
suficient, disposa d’un bon recolzament institucional i està ben 
valorat pels estudiants. 

  

 

2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      

Objectiu Acció   Reacció 
AQU 

Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-
100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

      

 

3-Introducció  i reformulació d’accions al Pla de Millora     

Acció de millora que s’incorpora al pla:  
denominació de l’acció i objectiu al qual s’incorpora   

Motiu de la incorporació de la nova acció al pla de millora Modificació AQU 
(S/N) 

   

Acció de millora del pla que es reformula:  
denominació antiga i nova de l’acció i objectiu del qual forma part     

Motiu de la reformulació Modificació AQU 
(S/N) 

   

 

4-Evidències sobre el desenvolupament i assoliments del subestàndard 
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Subestàndard 4.3.  La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat docent i investigadora del professorat 
 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2017-2018 en relació al subestàndard (v.indicadors) 

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

  Sessió formativa adreçada al professorat de nova incorporació per assegurar i 
facilitar la integració a BAU del professorat novell del Grau en disseny, 
realitzada la setmana anterior a l’inici del curs 2017-2018.  

  Al llarg d’aquest curs 2017-2018, s'ha prioritzat programes de formacions de 
curta durada, càpsules formatives en l’àmbit dels recursos del centre amb 
l’objectiu de promoure entre el professorat l’aprofitament dels tallers que BAU 
posa a disposició de tot l’alumnat i del professorat amb una mirada pedagògica, 
com és oferir experiències d’aprenentatge enriquidores, creatives, variades i 
properes al món professional. 

  Des de l’Àrea d’Innovació Pedagògica i Formació, aquest curs, també s’ha 
iniciat una nova acció que hem anomenat ” Cafè amb pedagogia” un nou format 
de reunió , un nou espai de trobada pel professorat on poder comentar i 
dialogar al voltant d’una taula, tot fent un cafè, sobre temàtiques que ens 
motiven, qüestions sobre les que tenim dubtes i ens fem preguntes però sobre 
les que segur que tots i totes hi tenim molt a dir i molt per aportar.  

  Durant el mes de juliol, s’han celebrat la tercera edició de les JDD (Jornades de 
docència en Disseny)  aquest curs sobre el tema ” L’autoregulació de 
l’estudiant en el seu procés d’aprenentatge”. En aquesta edició de les jornades 
hi ha hagut 42 inscrits. 

  El 18 de setembre s’ha realitzat la quarta edició del Seminari de Recerca en 
Disseny amb l’objectiu de diferenciar formes de concebre la investigació en 
disseny, aclarint conceptes, mètodes i estratègies que es poden aplicar. Amb 
una durada de  4h hi ha hagut  26 inscrits. 

  Pel que respecta a la mobilitat del professorat durant el curs acadèmic 17/18 
destaquem:  

• dues estades d’un Doctor, professor de BAU i membre de GREDITS, 
durant el mes de setembre de 2017 a la Pontificia Universidad Católica de 
Ecuador impartint la conferència “Artistas, empresarios y, sobre todo, 
precarios” i a la Universidad Andina Simón Bolívar (Equador) impartint la 
conferència “Economia de la cultura i empreses ficció”. 

• la participació d’una Doctora, professora de BAU i membre de GREDITS a 
la VIII Trobada Científica de l’Acadèmia del Partal amb la comunicació d’El 
Pla Director de l’Institut Verdaguer al Parc de la Ciutadella de Barcelona, el 
16 de juny a Burgo de Osma (Soria), amb la voluntat de desenvolupar el 
coneixement, reflexió i difusió de la restauració monumental. 

 

2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      

Objectiu Acció   Reacció 
AQU 

Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-
100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 
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3-Introducció  i reformulació d’accions al Pla de Millora     

Acció de millora que s’incorpora al pla:  
denominació de l’acció i objectiu al qual s’incorpora   

Motiu de la incorporació de la nova acció al pla de millora Modificació AQU 
(S/N) 

   

Acció de millora del pla que es reformula:  
denominació antiga i nova de l’acció i objectiu del qual forma part     

Motiu de la reformulació Modificació AQU 
(S/N) 

   

 

4-Evidències sobre el desenvolupament i assoliments del subestàndard 

FORMACIONS_PROFESSORAT 

 
 
 
 
 
  
 
  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/s/voauviccat/EalWDRi47QlFmyStn5BKwHIBACHEOCvVhE8DNR2y_NcuzQ?e=S5vcHa
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DIMENSIÓ 4 – ADEQUACIÓ DEL PROFESSORAT AL PROGRAMA FORMATIU    
 

Abast Màster Universitari en Investigació i Experimentació en Disseny (MUIED-17BA) 

 

Estàndard 4. El professorat que imparteix docència a les titulacions del centre és suficient i adequat, d’acord amb les característiques de les titulacions i el nombre d’estudiants 

Indicadors Observacions AQU VSMA  

 
Subestàndard 4.1. El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica exigits per les titulacions del centre i té una experiència docent, investigadora i, si escau, 
professional suficient i valorada 
 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2017-2018 en relació al subestàndard (v.indicadors) 

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

En el curs 2017/18 no s’ha pogut complir amb el requeriment de la llei pel que fa a doctors 
acreditats per només 1 ECTS ja que els ECTS impartits per doctors acreditats ha estat 24, 
mentre que els ECTS requerits són 25. 
 
Però cal tenir en compte que s’han impartit 48 ECTS per doctors que són 6 més dels requerits 
per la llei. També cal destacar que dos dels professors van presentar la seva sol·licitud 
d’acreditació i una d’elles va ser valorada com a positiva a setembre del 2018; i que un dels 
professors doctorands té previst llegir la seva tesi en el darrer trimestre del 2018.  
Per tant es preveu que de cara al proper curs es pugui complir amb els requisits de la llei. 

  

Continuen en marxa el conjunt de polítiques d’incentivació i suport a la tasca investigadora del 
professorat:  

• promoció de la formació doctoral entre el professorat 

• afavoriment de la dedicació a la recerca mitjançant alliberaments totals o parcials 

• suport de la OTRI de BAU (en conjunt amb de la UVic-UCC) 

• etc. 

  

La UDR (Unitat de Doctorat i Recerca)  de BAU posada en marxa en el curs 2016/17 segueix 
funcionant i incrementant el número d’estudiants. La UDR està facilitant la tasca investigadora 
dels doctors i doctorands, desenvolupant i compartint processos de recerca. També està 
potenciant l’acreditació de doctors del centre i la captació de talent extern. 

  

En referència a l’acreditació dels doctors ja existents, des de fa temps en el Centre es venen 
promovent mesures de suport i recolzament com: 

• alliberaments tant en gestió com en docència per facilitar les publicacions 

• suport de la OTRI de BAU (en conjunt amb de la UVic-UCC i l'Àrea de Qualitat de la 
UVic-UCC) per a la preparació de la documentació que cal presentar per l’acreditació 
(AQU - ANECA) 

• facilitació d’estades a l’estranger 

• suport per a la gestió de sol·licituds de projectes competitius 

• etc. 

  

Enguany, BAU ja disposa d’un conveni amb AQU per poder reconèixer els trams de recerca 
dels investigadors. 

  

 

2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      

http://winddat.aqu.cat/ca/universitat/60/unitat/36631/?_plot=&plot=37577&_plot=&plot=26658&_plot=&plot=26593&_plot=&plot=37795&_plot=&plot=37850&_plot=&_plot=&_plot=&_plot=&_plot=&_plot=&_plot=&_plot=&_plot=&seccio_id=26588&_plot=40126&_plot=40127&_plot=40128&_plot=40129&_plot=40130&c50=2012&c64=2
http://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=11940
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Objectiu Acció   Reacció 
AQU 

Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-
100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

      

 

3-Introducció  i reformulació d’accions al Pla de Millora     

Acció de millora que s’incorpora al pla:  
denominació de l’acció i objectiu al qual s’incorpora   

Motiu de la incorporació de la nova acció al pla de millora Modificació AQU 
(S/N) 

   

Acció de millora del pla que es reformula:  
denominació antiga i nova de l’acció i objectiu del qual forma part     

Motiu de la reformulació Modificació AQU 
(S/N) 

   

 

4-Evidències sobre el desenvolupament i assoliments del subestàndard 
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Subestàndard 4.2.  El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per desenvolupar les seves funcions i atendre els estudiants. 
 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2017-2018 en relació al subestàndard (v.indicadors) 

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

   

 

2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      

Objectiu Acció   Reacció 
AQU 

Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-
100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

      

 

3-Introducció  i reformulació d’accions al Pla de Millora     

Acció de millora que s’incorpora al pla:  
denominació de l’acció i objectiu al qual s’incorpora   

Motiu de la incorporació de la nova acció al pla de millora Modificació AQU 
(S/N) 

   

Acció de millora del pla que es reformula:  
denominació antiga i nova de l’acció i objectiu del qual forma part     

Motiu de la reformulació Modificació AQU 
(S/N) 

   

 

4-Evidències sobre el desenvolupament i assoliments del subestàndard 
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Subestàndard 4.3.  La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat docent i investigadora del professorat 
 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2017-2018 en relació al subestàndard (v.indicadors) 

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

  Al llarg d’aquest curs 2017-2018, s'ha prioritzat programes de formacions de curta durada, càpsules formatives en 
l’àmbit dels recursos del centre amb l’objectiu de promoure entre el professorat l’aprofitament dels tallers que BAU posa 
a disposició de tot l’alumnat i del professorat amb una mirada pedagògica, com és oferir experiències d’aprenentatge 
enriquidores, creatives, variades i properes al món professional. 

  Des de l’àrea d’Innovació Pedagògica i Formació, aquest curs, també s’ha iniciat una nova acció que hem anomenat ” 
Cafè amb pedagogia” un nou format de reunió , un nou espai de trobada pel professorat on poder comentar i dialogar al 
voltant d’una taula, tot fent un cafè, sobre temàtiques que ens motiven, qüestions sobre les que tenim dubtes i ens fem 
preguntes però sobre les que segur que tots i totes hi tenim molt a dir i molt per aportar.  

  Durant el mes de juliol, s’han celebrat la tercera edició de les JDD (Jornades de docència en Disseny)  aquest curs 
sobre el tema ” L’autoregulació de l’estudiant en el seu procés d’aprenentatge”. En aquesta edició de les jornades hi ha 
hagut 42 inscrits 

  El 18 de setembre s’ha realitzat la quarta edició del Seminari de Recerca en Disseny amb l’objectiu de diferenciar 
formes de concebre la investigació en disseny, aclarint conceptes, mètodes i estratègies que es poden aplicar. Amb una 
durada de  4h hi ha hagut  26 inscrits. 

  Pel que respecta a la mobilitat del professorat durant el curs acadèmic 17/18 destaquem:  

• dues estades d’un Doctor, professor de BAU i membre de GREDITS, durant el mes de setembre de 2017 a la 
Pontificia Universidad Católica de Ecuador impartint la conferència “Artistas, empresarios y, sobre todo, precarios” i 
a la Universidad Andina Simón Bolívar (Equador) impartint la conferència “Economia de la cultura i empreses 
ficció”. 

• la participació d’una Doctora, professora de BAU i membre de GREDITS a la VIII Trobada Científica de l’Acadèmia 
del Partal amb la comunicació d’El Pla Director de l’Institut Verdaguer al Parc de la Ciutadella de Barcelona, el 16 
de juny a Burgo de Osma (Soria), amb la voluntat de desenvolupar el coneixement, reflexió i difusió de la 
restauració monumental. 

 

2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      

Objectiu Acció   Reacció 
AQU 

Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-
100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

 

3-Introducció  i reformulació d’accions al Pla de Millora     

Acció de millora que s’incorpora al pla:  
denominació de l’acció i objectiu al qual s’incorpora   

Motiu de la incorporació de la nova acció al pla de millora Modificació AQU 
(S/N) 

   

Acció de millora del pla que es reformula:  
denominació antiga i nova de l’acció i objectiu del qual forma part     

Motiu de la reformulació Modificació AQU 
(S/N) 

   

 

4-Evidències sobre el desenvolupament i assoliments del subestàndard 

FORMACIONS_PROFESSORAT 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/s/voauviccat/EalWDRi47QlFmyStn5BKwHIBACHEOCvVhE8DNR2y_NcuzQ?e=mgdfiK
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DIMENSIÓ 5 – EFICÀCIA DELS SISTEMES DE SUPORT A L’APRENENTATGE    
 

Abast Bau, Centre Universitari de Disseny 

 

Estàndard 5. La institució disposa de serveis d’orientació i recursos adequats i eficaços per a  l’aprenentatge de l’alumnat 

Indicadors Observacions AQU VSMA  

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

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2017-2018 en relació al subestàndard   

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

Principals serveis d’orientació acadèmics: 

• Tutories setmanals amb els professors 

• Reunions semestrals de delegats de curs 

• Assessorament amb Cap d’Estudis 

• Assessorament amb els coordinadors d’àrees i d’itineraris  

• Sessió informativa d’Acollida als estudiants de Primer 
Curs 

• Sessió informativa per a la Mobilitat-OUT 

• Acollida estudiants Mob-IN 

• Assessorament permanent des de Secretaria Acadèmica 

• Sessions d’assessorament en l’ús de la Biblioteca: 
Introductòries (semestral), Generals (anual) i 
Especialitzades (a demanda sota cita prèvia).  

 Principals serveis d’orientació professionals  

• Servei d’Inserció Laboral i Pràctiques  

• Espai Alumni (plataforma web)  

• Sessió informativa d’orientació a les Pràctiques  

• Assessorament amb els coordinadors d’àrees i d’itineraris 

• Assessorament amb Cap d’Estudis 
 Principals serveis d’orientació personals  

• Atenció personalitzada a estudiants amb dificultats 
econòmiques per part de Gerència del Centre sota cita 
prèvia.  

• Atenció personalitzada amb Cap d’Estudis amb qui els 
estudiants demanen cita prèvia per ser atesos per motius 
emocionals, de salut, de discapacitat o personals que 
afectin el seu desenvolupament en l’aprenentatge. En 
aquests tipus de casos, si cal, es col·labora amb el SAED 
de la UVic-UCC.   

Des del centre existeixen molts mecanismes i serveis 
d’informació i suport als estudiants però, tot i que estan 
funcionant des de fa temps, fins ara encara no se n’ha fet un 
recull, descripció i protocol de funcionament prou acurats com 
per a que tota la comunitat de BAU en tingui un coneixement 
suficient. 
  
Per aquest motiu, durant el curs 17-18 s’ha començat a donar 
forma a la revisió del Pla d’Orientació i Acció Tutorial de BAU 
(POAT). En aquests moments es disposa d’un primer 
esborrany del POAT de BAU i ja s’ha donat a conèixer entre el 
col·lectiu del PDI, presentant-lo en el marc de les jornades 
docents. Durant el curs 18-19 s’ha d’acabar de polir i publicar. 

El número d’estudiants que han participat en estades 
internacionals mitjançant convenis de mobilitat (Erasmus i 
convenis bilaterals) durant el curs 17-18 ha estat 
(DADES_MOBILITAT):  
- Mobilitat Outgoing: total 8 estudiants (de 21 sol·licituds 
presentades inicialment).  
- Mobilitat Incoming: total 18 estudiants (de 50 sol·licituds 
presentades). 
  
La mobilitat outgoing, ha augmentat notablement tant en 
número de sol·licituds com d’estudiants que marxen finalment 
respecte el curs 2016-17. Aquest increment ha suposat que 
hagin marxat d’intercanvi el doble d’estudiants que el curs 
anterior.  
  
La mobilitat incoming, ha disminuït en 8 persones el número 
total d’estudiants rebuts en període d’intercanvi respecte el 
curs 2016-2017. Suposant una disminució similar a la del curs 
anterior, en aquest cas d’un 1,31 %, passant d’un 4,00 % a un 
2’69 % del total d’estudiants de Grau en Disseny. 
  
D’aquesta manera s’està aconseguint l’objectiu d’equilibrar 
una mica el número d’estudiants incoming i outgoing. És per 
això que s’ha decidit seguir en la mateixa línia en quant a 
oferta de places incoming. 
  
 

2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      

Objectiu Acció   Reacció 
AQU 

Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-
100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

      

http://winddat.aqu.cat/es/universitat/60/?_plot=&plot=39042&_plot=&plot=40234&_plot=&plot=41393&_plot=&plot=37692&_plot=&plot=56178&_plot=&_plot=&_plot=&_plot=&_plot=&_plot=&_plot=&_plot=&seccio_id=26098&_plot=56197&_plot=56198&_plot=56199&_plot=56200&_plot=56201&c50=2011&c64=
http://estudis.aqu.cat/informes/Web/Centre/Detall?centreId=1181
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3-Introducció  i reformulació d’accions al Pla de Millora     

Acció de millora que s’incorpora al pla:  
Denominació. Objectiu al qual s’incorpora.   

Motiu de la incorporació   Modificació AQU 
(S/N) 

Revisar i millorar la difusió del Pla d’Orientació i Acció Tutorial de 
BAU (POAT) 

Des del centre existeixen molts mecanismes i serveis d’informació i suport als estudiants però, tot i 
que estan funcionant des de fa temps, fins ara encara no se n’ha fet un recull, descripció i protocol 
de funcionament prou acurats com per a que tota la comunitat de BAU en tingui un coneixement 
suficient 

N 

Acció de millora del pla que es reformula:  
Denominació antiga i nova. Objectiu del qual forma part.     

Motiu de la reformulació Modificació AQU 
(S/N) 

   

 

4-Evidències sobre el desenvolupament i assoliments del subestàndard 
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Subestàndard 5.2. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a les característiques de la titulació 
 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2017-2018 en relació al subestàndard   

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

Espais i equipaments. 
Durant el curs 17-18, s’han dut a terme novament multitud de 
millores en matèria de recursos i espais: rehabilitacions i 
millores continues en aules, tallers, sales d’estudi, així com 
renovacions de bona part d’equipaments. 
 

 Espais i equipaments. 
En el capítol de renovació d’equipaments destaquem les següents 
actuacions: 
-       Aules / informàtica: compra/renovació de 31 Macs nous 
-       Aules / projectors: compra/renovació de 6 projectors nous 
-       Aules / mobiliari: renovació i millores generals de moltes aules 
-       Espai polivalent / equipament audiovisual: compra/renovació 

del projector, compra/renovació equip d’audio per 
conferenciants 

-       Espai polivalent / mobiliari: compra/renovació mobiliari (taules 
amb rodes, cadires, …) 

-       Laboratori d’audiovisual / material audiovisual: renovació i 
compra de nou material divers 

En el capítol de reformes d’espais cal destacar sobretot les següents 
actuacions: 
-       Taller/laboratori d’interiors/maquetes: millora de l’espai (200m 

quadrats aprox) 
-       Taller de tipografia: reubicació i millora de l’espai  
-       Taller de gràfic (0.5/0.7): millora de l’espai 
-       Espai de sala d’estudi a l’edifici A: Creació d’un nou espai com 

a complement a la sala d’estudi existent en l’edifici B 
-       Servei préstec audiovisual: reubicació del servei amb creació 

d’un nou espai exclusiu i reestructuració del mateix amb la 
gestió de becaris   

A nivell de planificació, per l’estiu 2018 està previst executar algunes 
ampliacions i reformes importants. Les més destacables són: 
-       Adquisició i reforma d’un nou local annex de 700 m quadrats. 

En el transcurs del curs 17/18 s’ha gestionat la compra d’aquest 
nou local i durant l’estiu 2018 caldrà executar la rehabilitació del 
mateix.  En aquest nou local està previst ubicar-hi principalment: 
vàries aules (principalment per l’itinerari de Moda), una sala 
d’estudi, l’espai de la UDR (Unitat del Doctorat i Recerca), 
l’espai de Coordinacions, la sala de professorat. 

-       Ampliació i millora de la maquinària del TFD (Taller de 
Fabricació Digital) amb més impressores 3D, més talladores 
làser, talladores de teixits, fressadores … 

-       Trasllat i millora de l’espai El Cub a l’edifici A 
-       Reubicació i millora del Servei préstec audiovisual 
-       Reubicació i millora del Taller de serigrafia 
- Rehabilitació del pati de la Biblioteca 

Horaris tallers. 
S’han ampliat i reestructurat novament els horaris d’ús lliure 
però supervisat dels tallers (tallers tutoritzats) amb la 
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incorporació de més becaris, com a resposta a l’augment de 
la demanda d’aquests espais i a la rellevància actual que 
tenen per les activitats del disseny. 

 Xarxa Wifi. 
Durant el curs 17/18 s’ha detectat un augment molt 
considerable d’incidències en aquesta infraestructura 
provocant dificultats en la feina de molts docents. 
  
Per aquest motiu, s’ha decidit renovar totalment 
aquesta infraestructura durant l’estiu 2018, segregant-la 
en una nova xarxa exclusiva per aquest servei. Això 
implicarà contractar una nova fibra òptica, instal·lar nou 
cablejat i configurar equips electrònics nous (router, 
switchs, antenes, …) 

 

Recursos digitals / Programaris 
des del centre es dediquen esforços importantíssims per a 
mantenir i revisar els programaris dels equips informàtics 
necessaris per a la docència i els diferents serveis. D’altra 
banda, cada vegada estan prenent més importància l’ús de 
plataformes i serveis diversos en el núvol. Tot plegat implica 
una constant i permanent valoració de novetats en tots 
aquests àmbits (software, serveis, plataformes, …), així com 
l’adquisició, gestió i actualització contínua de llicències 
corresponents. 

  

Recursos digitals / Campus Virtual 
Campus Virtual de BAU (basat en la plataforma Moodle), en 
els últims anys s’ha treballat molt per a la consolidació del 
mateix. Les millores realitzades per facilitar l’ús i l’eficiència de 
la plataforma han donat bons fruits i, en general, l’utilització de 
la mateixa s’ha estès considerablement.  

 Recursos digitals / Campus Virtual 
Un cop aconseguit l’objectiu de consolidació del Campus Virtual, ha 
arribat el moment d’abordar-ne un de nou: treballar per a la millora 
dels continguts de les aules virtuals. Enguany ja existeix un gran 
nombre d’aules virtuals ben estructurades i amb continguts de 
qualitat però, a partir d’ara, encara cal fer un esforç perquè 
esdevinguin la majoria. Així doncs, a partir del curs 18-19 s’haurà de 
fer un primer anàlisi per identificar les aules virtuals amb poca 
qualitat i seguidament traçar un pla d’accions per a la millora de les 
mateixes. 

 Recursos digitals / Altres 
Renovació de llicències per a l’accés a la plataforma 
web de consulta de tutorials “Lynda”. Aquests tutorials 
s’han posat a disposició dels estudiants i dels 
professors, com a suport a la docència. Durant el curs 
17-18 i anteriors la utilització d’aquesta plataforma ha 
estat molt baixa i malgrat que es considera que pot ser 
un recurs interessant, s’està sospesant la seva 
renovació pel curs 18-19. En la planificació d’aquest 
curs s’acabarà de decidir si es dedica una partida 
econòmica a aquesta eina o si es destina a altres 
necessitats. 

Recursos digitals / Altres 
En l’àmbit dels recursos digitals, durant el curs 17-18 cal destacar 
també les següents actuacions:  
-       Consolidació de la plataforma de projectes de TFG “socbau.net” 

(www.socbau.net).  
-       Posada  en marxa d’una plataforma web per a la consulta de 

les guies docents del Grau en Disseny on-line: 
www.socbau.net/guiesdocents 

 

2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      

http://www.socbau.net/
http://www.socbau.net/
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Objectiu Acció   Reacció 
AQU 

Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-
100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

      

 

3-Introducció  i reformulació d’accions al Pla de Millora     

Acció de millora que s’incorpora al pla:  
Denominació. Objectiu al qual s’incorpora.   

Motiu de la incorporació   Modificació AQU 
(S/N) 

Renovar la xarxa wifi durant l’estiu 2018, segregant-la en una nova 
xarxa exclusiva per aquest servei. 

Durant el curs 17/18 s’ha detectat un augment molt considerable d’incidències en aquesta 
infraestructura provocant dificultats en la feina de molts docents. 
 

N 

Estudiar accions per a la millora dels continguts de les aules virtuals 
 

Enguany ja existeix un gran nombre d’aules virtuals ben estructurades i amb continguts de qualitat 
però, a partir d’ara, encara cal fer un esforç perquè esdevinguin la majoria. 

N 

Acció de millora del pla que es reformula:  
Denominació antiga i nova. Objectiu del qual forma part.     

Motiu de la reformulació Modificació AQU 
(S/N) 

   

 

4-Evidències sobre el desenvolupament i assoliments del subestàndard 
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DIMENSIÓ 6 - QUALITAT DELS RESULTATS DEL PROGRAMA FORMATIU    
 

Abast Grau en Disseny (GDIS-09BA) 
 

Estàndard 6. Les activitats de formació i d’avaluació són coherents amb el perfil de formació de la titulació. Els resultats d’aquests processos són adequats tant pel que fa als assoliments 
acadèmics, que es corresponen amb el nivell del MECES de la titulació, com pel que fa als indicadors acadèmics, de satisfacció i laborals 

Indicadors  Observacions AQU VSMA  

 
Subestàndard 6.1. Els resultats d’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació 
 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2017-2018 en relació al subestàndard (v.indicadors) 

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

Tal i com s’estableix en la memòria oficial de verificació, la titulació preveu l’assoliment de les competències bàsiques, 
generals, transversals i específiques que s’ajusten al nivell MECES. 
  
Des de la coordinació de les titulacions, s’ha treballat de tal manera que cada pla d’estudis plantegi una progressió en 
l’assoliment de les diferents competències a adquirir per part dels estudiants, per tal que una mateixa competència es 
pugui treballar en diferents assignatures i des de les diferents dimensions que la composa. 
Cal tenir en compte, que aquestes competències es garanteixen en la part obligatòria del títol, però que es reforcen i 
complementen amb cadascun dels itineraris escollits pels mateixos estudiants en la part optativa del títol. 
  
En aquesta línia també des de la coordinació s’ha treballat amb el professorat per concretar els resultats d'aprenentatge 
(RA) tant a nivell de matèria com també d’assignatura, amb el propòsit d’identificar aquelles propostes formatives i 
metodològiques que millor contribueixen a l’assoliment d’aquests resultats. Així doncs, s’ha treballat per garantir que les 
activitats de formació i les metodologies aplicades a les assignatures, són coherents per una banda amb els RA segons 
el perfil competencial requerit així com per altra, que aquests resultats i activitats s’adeqüen al nivell del MECES esperat. 

  

 

2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      

Objectiu Acció   Reacció 
AQU 

Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-
100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

      

 

3-Introducció  i reformulació d’accions al Pla de Millora     

Acció de millora que s’incorpora al pla:  
denominació de l’acció i objectiu al qual s’incorpora   

Motiu de la incorporació de la nova acció al pla de millora Modificació AQU 
(S/N) 

   

Acció de millora del pla que es reformula:  
denominació antiga i nova de l’acció i objectiu del qual forma part     

Motiu de la reformulació Modificació AQU 
(S/N) 

   

 

4-Evidències sobre el desenvolupament i assoliments del subestàndard 

 

http://winddat.aqu.cat/ca/universitat/60/unitat/36631/estudi/1220/
http://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=9560
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Subestàndard 6.2.  Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i pertinents per garantir l’assoliment dels resultats d’aprenentatge previstos 
 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2017-2018 en relació al subestàndard (v.indicadors) 

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

La normativa acadèmica de la UVic-UCC estableix una 
avaluació continuada, entenent que recollint diferents 
elements de valoració en diferents moments de l'assignatura 
és una bona manera d’avaluar la progressió o la millora en les 
competències i habilitats de l’estudiant. 
  
Tot el procés d’avaluació de les diferents assignatures està 
plenament orientat als RA, d’aquí que, tota la seqüència 
d’activitats formatives i d’avaluació mantinguin un vincle 
directe amb els RA adscrits a cada assignatura. Cal dir que 
aquests resultats esdevenen alhora, indicadors de 
l’assoliment de les competències bàsiques, transversals, 
específiques i generals en les diferents dimensions i àmbits en 
els quals es presenten. 
 

 Les competències de la titulació, estan ben repartides entre 
les matèries obligatòries i optatives, i els resultats 
d’aprenentatge que se’n deriven són lògics, coherents i 
permeten identificar correctament la presència de les 
mencions que s’imparteixen en el Grau en Disseny així com 
comprovar l’assoliment de les competències.  
  
En general les activitats de formació i el sistema d’avaluació 
estan adequadament alineats amb els resultats 
d’aprenentatge de manera que aporten la informació 
necessària per comprovar els objectius esperats. Cada any es 
revisen i milloren les elaboracions de rúbriques d’avaluació 
específiques per assignatures, matèries, àrees i itineraris. 
  
Tot això queda recollit en els dissenys d’enunciats d’exercicis, 
reptes o projectes que les diferents assignatures plantegen. 
Per tal de garantir-ho, s’han dissenyat unes plantilles 
d’enunciat per a totes les assignatures on han d’estar 
explicitades les competències que es treballen, els resultats 
d’aprenentatge que s’esperen i el sistema d’avaluació aplicat, 
tot en base i referència a la guia docent de l’assignatura, 
alineada amb la repartició de competències i resultats de la 
matèria a la que pertany. 

 

2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      

Objectiu Acció   Reacció 
AQU 

Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-
100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

      

 

3-Introducció  i reformulació d’accions al Pla de Millora     

Acció de millora que s’incorpora al pla:  
denominació de l’acció i objectiu al qual s’incorpora   

Motiu de la incorporació de la nova acció al pla de millora Modificació AQU 
(S/N) 

   

Acció de millora del pla que es reformula:  
denominació antiga i nova de l’acció i objectiu del qual forma part     

Motiu de la reformulació Modificació AQU 
(S/N) 

   

 

4-Evidències sobre el desenvolupament i assoliments del subestàndard 
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Subestàndard 6.3.  Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació 
 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2017-2018 en relació al subestàndard (v.indicadors) 

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

En general la valoració global dels 
resultats acadèmics és molt positiva.  

 La majoria d’indicadors donen bons resultats    

• Taxa de rendiment (crèdits superats/ crèdits matriculats) a primer curs: per les diferents cohorts és alta des 
de fa anys. En concret la de la cohort 2017-18 és del 92,9%.  

• Taxa de rendiment a partir del segon any d’estudis (no a primer curs): per totes les cohorts es manté en un 
rang de valors alts durant els 4 o 5 primers anys i a partir del 5è/6è any baixa significativament. 

• Taxa d’abandonament a primer curs: la mitjana per les 8 cohorts de les que disposem de dades 
actualment és del 8,33%.  

• Taxa d’abandonament global (acumulada), com és evident, va augmentant a mesura que les cohorts són 
més antigues i sobretot a partir de les que corresponen a estudiants que van començar fa sis o més anys. 

• Taxa d’èxit (crèdits superats/crèdits presentats): es manté molt alta tots els anys. En concret la del curs 17-
18 se situa en el 97,8%. Per tant, l’èxit de superació de les matèries és molt elevat quan els estudiants es 
presenten fins al final de l’avaluació (quan s’exclouen els “No Presentats”).  

• Taxa d’eficiència: la del curs 17-18 se situa en el 97,6%. Es manté molt alta tots els anys, lo qual indica 
que en general els estudiants titulats no han hagut de matricular més crèdits dels previstos per tal d’obtenir 
el títol.  

• Durada mitjana dels estudis: pel curs 17-18 es situa en 4,7 anys  

 Respecte a la taxa de graduació en “t” i en “t i t+1”: 

• La taxa de graduació en t de la última cohort en graduar-se en 4 anys (la 2014/15) ha millorat 
significativament passant a ser del 39,7%.  

• La taxa de graduació en t+1 de la última cohort en graduar-se en 5 anys (la 2013/14) és del 40,4%. Ha 
baixat una mica respecte l’any anterior però es manté en el rang de valors habituals dels darrers anys 
(entre 35% i 45%) 

• La mitjana de la taxa de graduació en t+1 de totes les cohorts anteriors a la 2014/15 és del 40,3%  

 

2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      

Objectiu Acció   Reacció 
AQU 

Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-
100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

      

 

3-Introducció  i reformulació d’accions al Pla de Millora     

Acció de millora que s’incorpora al pla:  
denominació de l’acció i objectiu al qual s’incorpora   

Motiu de la incorporació de la nova acció al pla de millora Modificació AQU 
(S/N) 

   

Acció de millora del pla que es reformula:  
denominació antiga i nova de l’acció i objectiu del qual forma part     

Motiu de la reformulació Modificació AQU 
(S/N) 

   

 

4-Evidències sobre el desenvolupament i assoliments del subestàndard 
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Subestàndard 6.4.  Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la titulació 
 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2017-2018 en relació al subestàndard (v.indicadors) 

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

Els estudis d’inserció laboral fets per AQU i els realitzats 
també per BAU són molt positius. 
 

 Algunes de les dades més rellevants de l’últim sondeig 
realitzat pel Departament d’Inserció Laboral de BAU sobre els 
titulats del 16/17 són:  

• Participació: 69% 

• Taxa ocupació:87,5% 

• Temps d’inserció en menys de 3 mesos: 66,7% 

• Contractació fixe: 35,70% 
A nivell d’evolució, la comparativa de dades respecte a anys 
anteriors, indica millores en tots aquests resultats. 

 

2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      

Objectiu Acció   Reacció 
AQU 

Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-
100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

  No    

 

3-Introducció  i reformulació d’accions al Pla de Millora     

Acció de millora que s’incorpora al pla:  
denominació de l’acció i objectiu al qual s’incorpora   

Motiu de la incorporació de la nova acció al pla de millora Modificació AQU 
(S/N) 

   

Acció de millora del pla que es reformula:  
denominació antiga i nova de l’acció i objectiu del qual forma part     

Motiu de la reformulació Modificació AQU 
(S/N) 

   

 

4-Evidències sobre el desenvolupament i assoliments del subestàndard 
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DIMENSIÓ 6 - QUALITAT DELS RESULTATS DEL PROGRAMA FORMATIU    
 

Abast Màster Universitari en Investigació i Experimentació en Disseny (MUIED-17BA) 

 

Estàndard 6. Les activitats de formació i d’avaluació són coherents amb el perfil de formació de la titulació. Els resultats d’aquests processos són adequats tant pel que fa als assoliments 
acadèmics, que es corresponen amb el nivell del MECES de la titulació, com pel que fa als indicadors acadèmics, de satisfacció i laborals 

Indicadors Observacions AQU VSMA  

 
Subestàndard 6.1. Els resultats d’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació 
 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2017-2018 en relació al subestàndard (v.indicadors) 

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

Tal i com s’estableix en la memòria oficial de verificació, la titulació preveu l’assoliment de les competències 
bàsiques, generals, transversals i específiques que s’ajusten al nivell MECES. 
  
Des de la coordinació de les titulacions, s’ha treballat de tal manera que cada pla d’estudis plantegi una progressió en 
l’assoliment de les diferents competències a adquirir per part dels estudiants, per tal que una mateixa competència es 
pugui treballar en diferents assignatures i des de les diferents dimensions que la composa. 
Cal tenir en compte, que aquestes competències es garanteixen en la part obligatòria del títol, però que es reforcen i 
complementen amb cadascun dels itineraris escollits pels mateixos estudiants en la part optativa del títol. 
  
En aquesta línia també des de la coordinació s’ha treballat amb el professorat per concretar els resultats 
d'aprenentatge (RA) tant a nivell de matèria com també d’assignatura, amb el propòsit d’identificar aquelles propostes 
formatives i metodològiques que millor contribueixen a l’assoliment d’aquests resultats. Així doncs, s’ha treballat per 
garantir que les activitats de formació i les metodologies aplicades a les assignatures, són coherents per una banda 
amb els RA segons el perfil competencial requerit així com per altra, que aquests resultats i activitats s’adeqüen al 
nivell del MECES esperat. 

  

 

2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      

Objectiu Acció   Reacció 
AQU 

Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-
100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

      

 

3-Introducció  i reformulació d’accions al Pla de Millora     

Acció de millora que s’incorpora al pla:  
denominació de l’acció i objectiu al qual s’incorpora   

Motiu de la incorporació de la nova acció al pla de millora Modificació AQU 
(S/N) 

   

Acció de millora del pla que es reformula:  
denominació antiga i nova de l’acció i objectiu del qual forma part     

Motiu de la reformulació Modificació AQU 
(S/N) 

   

 

4-Evidències sobre el desenvolupament i assoliments del subestàndard 

http://winddat.aqu.cat/ca/universitat/60/unitat/36631/?_plot=&plot=37577&_plot=&plot=26658&_plot=&plot=26593&_plot=&plot=37795&_plot=&plot=37850&_plot=&_plot=&_plot=&_plot=&_plot=&_plot=&_plot=&_plot=&_plot=&seccio_id=26588&_plot=40126&_plot=40127&_plot=40128&_plot=40129&_plot=40130&c50=2012&c64=2
http://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=11940
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Subestàndard 6.2.  Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i pertinents per garantir l’assoliment dels resultats d’aprenentatge previstos 
 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2017-2018 en relació al subestàndard (v.indicadors) 

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

La normativa acadèmica de la UVic-UCC estableix una 
avaluació continuada, entenent que recollint diferents 
elements de valoració en diferents moments de l'assignatura 
és una bona manera d’avaluar la progressió o la millora en les 
competències i habilitats de l’estudiant. 
  
Tot el procés d’avaluació de les diferents assignatures està 
plenament orientat als RA, d’aquí que, tota la seqüència 
d’activitats formatives i d’avaluació mantinguin un vincle 
directe amb els RA adscrits a cada assignatura. Cal dir que 
aquests resultats esdevenen alhora, indicadors de 
l’assoliment de les competències bàsiques, transversals, 
específiques i generals en les diferents dimensions i àmbits en 
els quals es presenten. 

  

 

2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      

Objectiu Acció   Reacció 
AQU 

Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-
100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

      

 

3-Introducció  i reformulació d’accions al Pla de Millora     

Acció de millora que s’incorpora al pla:  
denominació de l’acció i objectiu al qual s’incorpora   

Motiu de la incorporació de la nova acció al pla de millora Modificació AQU 
(S/N) 

   

Acció de millora del pla que es reformula:  
denominació antiga i nova de l’acció i objectiu del qual forma part     

Motiu de la reformulació Modificació AQU 
(S/N) 

   

 

4-Evidències sobre el desenvolupament i assoliments del subestàndard 
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Subestàndard 6.3.  Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació 
 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2017-2018 en relació al subestàndard (v.indicadors) 

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

  Al curs 17-18 al ser el primer any d’impartició del màster, disposem de 
poques dades. Algunes són: 

• Taxa de rendiment (crèdits superats/ crèdits matriculats): 96,7%. És 
alta 

• Taxa d’abandonament: Nul·la 

• Taxa d’èxit (crèdits superats/crèdits presentats): 100%. Per tant, l’èxit 
de superació de les matèries és absolut quan els estudiants es 
presenten fins al final de l’avaluació (quan s’exclouen els “No 
Presentats”).  

• Taxa d’eficiència: 100%. Els estudiants titulats no han hagut de 
matricular més crèdits dels previstos per tal d’obtenir el títol.  

• Durada mitjana dels estudis: 1 any. 

• Taxa de graduació en (t i t+1): 83,3%. Tots els estudiants s’han graduat 
excepte un que no ha pogut presentar el TFM. 

 

2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      

Objectiu Acció   Reacció 
AQU 

Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-
100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

      

 

3-Introducció  i reformulació d’accions al Pla de Millora     

Acció de millora que s’incorpora al pla:  
denominació de l’acció i objectiu al qual s’incorpora   

Motiu de la incorporació de la nova acció al pla de millora Modificació AQU 
(S/N) 

   

Acció de millora del pla que es reformula:  
denominació antiga i nova de l’acció i objectiu del qual forma part     

Motiu de la reformulació Modificació AQU 
(S/N) 

   

 

4-Evidències sobre el desenvolupament i assoliments del subestàndard 
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Subestàndard 6.4.  Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la titulació 
 

1-Valoració del desenvolupament del títol durant el 2017-2018 en relació al subestàndard (v.indicadors) 

 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 

  Enguany, del Màster Universitari en Investigació 
Experimentació en Disseny no disposem de dades d’inserció 
laboral donat que es realitza el sondeig a l’any d’haver 
finalitzat els estudis i, per tant, com la primera promoció va 
finalitzar al juny 2018 realitzarem l’enquesta d’ocupació el mes 
de juny 2019. 

 

2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      

Objectiu Acció   Reacció 
AQU 

Valoració del desenvolupament i del resultat Progrés (%: 
25-50-75-
100) 

Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

      

 

3-Introducció  i reformulació d’accions al Pla de Millora     

Acció de millora que s’incorpora al pla:  
denominació de l’acció i objectiu al qual s’incorpora   

Motiu de la incorporació de la nova acció al pla de millora Modificació AQU 
(S/N) 

   

Acció de millora del pla que es reformula:  
denominació antiga i nova de l’acció i objectiu del qual forma part     

Motiu de la reformulació Modificació AQU 
(S/N) 

   

 

4-Evidències sobre el desenvolupament i assoliments del subestàndard 

 

 
 
 
 
 
 
 


