
EL PROGRAMA DE SEGUIMENT EN LA 
UNIVERSITAT JAUME I 

2 d’octubre de 2013 



Criteris de participació en el programa de seguiment 

 
 
• Participen els títols amb dos cursos acadèmics implantats 

 

• Els títols presenten un informe de seguiment de forma anual 

 

• L’AVAP emet informe d’avaluació biennalment 

 

 



Participació de l’UJI en el programa de seguiment 

 
 
• Projecte pilot, març 2011 (curs 2009/10) 

• Segona edició, febrer 2012 (curs 2010/11) 

• Tercera edició, gener 2013 (curs 2011/12) 

 

 

Procés Període Graus Màsters TOTAL 

Projecte pilot Març 2011 2 4 6 

Segona edició Febrer 2012 9 22 

31 

(25 amb 

avaluació) 

Tercera edició Gener 2013 27 27 

54 

(31 amb 

avaluació) 



 
 
 GRAUS 

• Grau en Química 

• Grau en Turisme 

 

 MÀSTERS 

• Màster universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos 

Humans  

• Màster universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat en Instal·lacions 

Industrials i Edificació  

• Màster universitari Internacional en Estudis de Pau, Conflictes i 

Desenvolupament  

• Màster universitari en Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i 

Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes 

 

PROJECTE PILOT, MARÇ 2011  
(CURS 2009/10) 



TÍTOLS 
VALORACIONS AVAP* 

C1 C2 C3 C4 C5 

Grau en Química  Sa SpM - Sa Sa 

Grau en Turisme  Sa SpM SpM SpM Sa 

M.U. en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans SpM Sa - - Sa 

M.U. en Eficiència Energètica i Sostenibilitat en Instal·lacions Industrials i 

Edificació 
Sa SpM - - Sa 

M.U. Internacional en Estudis de Pau, Conflictes i Desenvolupament  Sa Sa - - Sa 

M.U. en Professorat d’ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament 

d'Idiomes 
Sa Sa SpM Ins Sa 

Resultats dels informes finals de seguiment 
Projecte pilot, març 2011 (curs 2009/11) 

Criteris 

C1: Informació per a la societat i el futur estudiantat 

C2: Informació sobre el desenvolupament i el funcionament del títol 

C3: Actualitzacions/modificacions del pla d’estudis 

C4: Recomanacions assenyalades en els informes d’avaluació externa 

C5: Valoració de la implantació del SGIC 

 

Valoracions per criteris 

Sa:     Satisfactòria 

SpM: Suficient però millorable 

Ins:    Insuficient 

 
*Valoracions per criteri, no es va proporcionar valoració global. 



PROJECTE PILOT, MARÇ 2011  
(CURS 2009/10) 

Aspectes de millora assenyalats en els informes 

• Facilitar l’accés a les normatives.  

• Presentar totes les competències classificades en generals i específiques. 

• Publicar totes les guies docents de les assignatures, sobre tot en els màsters i la 

informació de les pràctiques externes i treball de final de grau i màster. 

• Millorar la informació sobre mobilitat.  

• Aportar informació sobre els responsables del Sistema de Garantia Interna de 

Qualitat. 

• Millorar l’anàlisi de les diverses taxes. 

Accions de millora iniciades 

• Elaboració de les pàgines web de tots els graus. 

• Classificació de les competències dels títols en generals i específiques. 

• Impuls del procés de publicació de les guies docents de les assignatures. 

• Augment de la informació de les pràctiques externes i treball de final de grau i 

màster. 

• Millora de la informació sobre mobilitat. 

• Publicació en la pàgina web de l’OPAQ d’informació sobre les persones 

responsables del Sistema de Garantia Interna de Qualitat. 

• Suport a les persones responsables dels títols per a l’anàlisi de les diverses taxes. 
Projecte pilot, març 2011 (curs 2009/10) 



S SATISFACTÒRIA 

La implantació de la titulació s’està realitzant de manera 

adequada i es completa i satisfactòria per que fa a la renovació de 

l’acreditació. 

A+  ADEQUADA + 
La implantació de la titulació s’està realitzant de manera 

adequada tot i que existeixen aspectes millorables. 

A-  ADEQUADA - 

La implantació del títol de referència s’està realitzant de manera 

adequada tot i que existeixen  aspectes millorables, assenyalats en 

el text de l’informe, que poden afectar a la futura renovació de 

l’acreditació.  

No A  NO ADEQUADA 

La implantació del títol de referència no s’ha realitzat de manera 

adequada per la qual cosa, en aquests moments, no es 

recomanaria una futura renovació de l’acreditació. 

Escala de valoració utilitzada al procés de seguiment 

SEGONA EDICIÓ 
CONVOCATÒRIA FEBRER 2012 (CURS 2010/11) 



TÍTOLS 
VALORACIÓ GLOBAL AVAP 

S A + A - No A 
Grau en Arquitectura Tècnica X 

Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans X 

Grau en Comunicació Audiovisual X 

Grau en Publicitat i Relacions Públiques X 

Grau en Traducció i Interpretació X 

Grau en Estudis Anglesos X 

Grau en Periodisme X 

M.U. en Química Sostenible (interuniversitari)  X 

M.U. en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades (interuniversitari)  X 

M.U. en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics  X 

M.U. en Matemàtica Computacional  X 

M.U. en Prevenció de Riscos Laborals  X 

M.U. en Sistemes Intel∙ligents  X 

M.U. en Traducció Medicosanitària (@distància)  X 

M.U. en Intervenció i Mediació Familiar  X 

M.U. en Tecnologies de la Traducció i Localització  X 

M.U. en Noves Tendències i Processos d’Innovació en Comunicació  X 

M.U. en Estudis Contemporanis i Investigació Avançada  X 

M.U. en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües X 

M.U. en Comunicació Interculturat i de Ensenyament de Llegües  X 

M.U. en Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia  X 

M.U. en Disseny i Fabricació  X 

M. U. en Internacionalització Econòmica: Integració i Comerç Internacional (interuniversitari) X 

M.U. en Igualtat i Gènere en l’Àmbit Públic i Privat (interuniversitari, @distància) X 

M.U. en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada  X 

Resultats dels informes finals de seguiment 
Convocatòria febrer 2012 (curs 2010/11) 



Aspectes de millora assenyalats en els informes 

Criteri 1. Informació per a la societat i el futur estudiantat 
 

• Oferir les normatives en els dos idiomes oficials: castellà i valencià.  

• Oferir la pàgina web en anglès. 

• Simplificar i classificar les competències dels títols. 

• Augmentar la informació sobre eixides professionals, perfil d’ingrés, etc. 
 

A més, en el cas dels màsters també es proposava: 

• Facilitar informació sobre el centre on s’imparteix i nombre de places. 

• Actualitzar informació sobre el preu del crèdit . 

• Millorar la informació sobre la preinscripció i la matrícula. 

 

Segona edició, febrer 2012 (curs 2010/11) 

Criteri 2. Informació sobre el funcionament i desenvolupament del títol 
 

• Disposar de la guia docent del Treball de Final de Grau. 

• Facilitar informació sobre tutors i tutores de Pràctiques Externes.  

• Completar guies docents d’assignatures optatives. 
 

A més, en el cas dels màsters: 

• Publicar el díptic informatiu del màster. 

• Publicar la relació del professorat i categoria docent. 

• Oferir la informació en valencià i en anglès.  

• Publicar informació sobre horaris i aules.  

• Oferir informació actualitzada al web. 

SEGONA EDICIÓ 
CONVOCATÒRIA FEBRER 2012 (CURS 2010/11) 



Segona edició, febrer 2012 (curs 2010/11) 

Aspectes de millora assenyalats en els informes (i II) 

Criteri 3. Modificacions / actualitzacions del pla d’estudis 

• Proporcionar informació sobre si els canvis aprovats internament s’han remés al Consell 

d’Universitats.  

També es van recollir bones pràctiques com que disposem d’un bon sistema de control de 

modificacions en el títols mitjançant fitxes molt detallades en les que queda constància del motiu 

del canvi, passos desenvolupats i inclús actualització (si escau) dels canvis a les pàgines web 

corresponents. 

Criteri 4. Implantació del Sistema de Garantia de Qualitat 

 

• Oferir evidències de l’anàlisi de diferents temes (bústia UJI, avaluació de la docència, satisfacció 

de l’estudiantat) i de les conseqüents accions de millora. 

• Mesurar la satisfacció del PDI i PAS per títol i centre. 

• Anàlisi i resultats de la satisfacció amb les pràctiques externes i la mobilitat. 

• Resultats d’inserció laboral en el cas dels màsters. 

 

També es van recollir bones pràctiques com ara el funcionament d’una plataforma informàtica que 

possibilita la implantació del Sistema de Garantia Interna de Qualitat.  

SEGONA EDICIÓ 
CONVOCATÒRIA FEBRER 2012 (CURS 2010/11) 



Accions de millora iniciades 

• Elaboració de les pàgines web institucionals dels màsters. 

• Elaboració de les guies docents de totes les assignatures de grau i màster. 

• Publicació de la informació en castellà i valencià. 

• Donar suport a les persones responsables dels títols en l’elaboració d’informes 

anuals de revisió i d’anàlisi de les taxes que s’inclouen en el Sistema de Garantia 

de Qualitat. 

• Modificació de les memòries de verificació dels màsters. 

SEGONA EDICIÓ 
CONVOCATÒRIA FEBRER 2011 (CURS 2010/11) 

Segona edició, febrer 2012 (curs 2010/11) 



E EXCEL·LENT 

SA  SATISFACTÒRIA 

A ADEQUADA  

SU SUFICIENT 

IN INSUFICIENT 

Escala de valoració utilitzada al procés  de seguiment 

TERCERA EDICIÓ 
CONVOCATÒRIA GENER 2013 (CURS 2011/12) 



TÍTOLS 
VALORACIÓ GLOBAL AVAP 

E SA A  SU IN 

Grau en Química  X 

Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes X 

Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural  X 

Grau en Enginyeria Elèctrica  X 

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials X 

Grau en Enginyeria Mecànica  X 

Grau en Enginyeria Química  X 

Grau en Enginyeria Informàtica  X 

Grau en Matemàtica Computacional  X 

Grau en Història i Patrimoni  X 

Grau en Humanitats: Estudis Interculturals  X 

Grau en Mestre/a d’Educació Infantil  X 

Grau en Mestre/a d’Educació Primària  X 

Grau en Turisme  X 

Grau en Economia  X 

Grau en Finances i Comptabilitat  X 

Grau en Administració d’Empreses  X 

Grau en Criminologia i Seguretat X 

Grau en Psicologia X 

M.U. internacional en Estudis de Pau, Conflictes i Desenvolupament  X 

M.U. en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans X 

M.U. en Eficiència Energètica i Sostenibilitat en Instal·lacions Industrials i Edificació X 

M.U. en Professorat d’ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes X 

M.U. en Física Aplicada  X 

M.U. en Química Aplicada i Farmacològica  X 

M.U. en Llengua Anglesa per al Comerç Internacional  X 

M.U. en Investigació en Traducció i Interpretació  X 

M.U. en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Génere i Ciutadania X 

M.U. En Ciències de la Infermeria  X 

M.U. en Tecnologia Geoespacial X 

Resultats dels informes finals de seguiment 
Convocatòria gener 2013(curs 2011/12) 



Aspectes de millora assenyalats en els informes provisionals 

Tercera edició, gener 2013 (curs 2010/11) 

• Mostrar en la pàgina web inicial del títol els i les responsables del SGIQ. 

• Presentar resultats específics de satisfacció de PAS i PDI per títol. 

• Evidenciar millor les accions de millora específiques iniciades per cada títol. 

• Ampliar i personalitzar la informació de les pràctiques externes.  

• Oferir de forma pública els resultats dels indicadors dels títols. 

• Publicar els informes de seguiment (interns i externs). 

• Tenir un enllaç directe a la normativa de permanència i transferència de crèdits. 

• Oferir la informació en anglès. 

• Ampliar informació sobre el TFG.  

• Ampliar informació de mobilitat. 

 

També s’assenyala, però en menor mesura: 

• Submenú intuïtiu que permeta navegar pels aspectes de cada títol de forma més fàcil i 

accessible. 

• Resum detallat on es determine: denominació, nombre de places ofertades, nombre de crèdits, 

tipus d’ensenyament, centre, etc., com a un primer contacte.  

• Unificar la informació de les diferents pàgines webs. 

• Indicar el perfil investigador del professorat. 

• Indicar el lloc de les tutories. 

• Publicar la composició de la comissió de titulació. 

 

 

 

TERCERA EDICIÓ 
CONVOCATÒRIA GENER 2013 (CURS 2011/12) 



Aspectes de millora assenyalats en els informes provisionals (i 
II) 

Tercera edició, gener 2013 (curs 2010/11) 

 

També s’assenyalen bones pràctiques: 

 

• Els procediments d’implantació del SGIC estan molt ben definits.  

• Existència d’un informe d’avaluació de l’activitat docent. 

• Grau de validesa de les enquestes de satisfacció de l’estudiantat atesa la participació elevada. 

• Tota la informació relacionada amb la preinscripció i matrícula és àmplia i està molt ben 

estructurada. 

• L’estructura de la pàgina web és molt bona per oferir la informació més important a la societat. 

• Ha sigut possible accedir públicament a documents relacionats amb la verificació de la titulació. 

És una mostra de transparència per part de la Universitat. 

TERCERA EDICIÓ 
CONVOCATÒRIA GENER 2013 (CURS 2011/12) 



 
Resumen de resultats de valoracions 

VALORACIONS GRAUS MÀSTERS TOTAL 

Adequada amb aspectes de millora 6 7 13 

Adequada amb aspectes de millora que 

afecten la renovació de l’acreditació 

1 10 11 

No adequada i no es recomana la 

renovació de l’acreditació 

0 1 1 

Excel·lent 1 2 3 

Satisfactòria 4 4 8 

Adequada 15 5 20 

Suficient 0 0 0 

GRAUS MÀSTERS TOTAL 

Han presentat informe de seguiment 27 27 54 

Han rebut 2 informes d’avaluació 2 4 6 

Han rebut 1 informe d’avaluació 25 23 48 

 
Nombre de títols que han passat el procés de seguiment 

RESUM DEL PROCÉS DE SEGUIMENT 



QUARTA EDICIÓ, GENER 2014 (CURS 2012/13) 

 
GRAUS 

• Grau en Medicina 

• Grau en Infermeria 

 

CINQUENA EDICIÓ, GENER 2015 (CURS 2013/14) 

 
GRAUS 

• Grau en Gestió i Administració Pública 

• Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs 

MÀSTERS 

• Màster universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental 

Comunitària 

• Màster universitari en Psicopedagogia  

• Màster universitari en Advocacia  

 

  

PRÒXIMES EDICIONS 


