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1 DADES IDENTIFICATIVES I INFORMACIÓ PÚBLICA DISPONIBLE

Títol Màster Universitari d'anàlisi, planificació i gestió en àrees litorals 

Responsable Dra. Joana Mª Petrus Bey

Web http://postgrau.uib.es/

E-mail joana.petrus@uib.es

Adreça
Edifici Ramon LLull. Campus Universitari. 
Palma

CP 07122

Telèfon 971173443 Fax

2 RESULTATS I INDICADORS DE LA IMPLANTACIÓ DEL PLA D’ESTUDIS

2.1 INDICADORS DEL PROGRÉS I RESULTATS DE L’APRENENTATGE

INDICADOR 2009/2010

Oferta de places 50

Nre. d’alumnes matriculats 9

Nre. alumnes titulats 0

Nre. crèdits matriculats 426

Nre. crèdits presentats 346

Nre. crèdits superats 346

Nre. crèdits presentats/matriculats 81,22%

Nre. crèdits superats/presentats 100,00%

Nre. crèdits superats/matriculats 81,22%

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora
El nombre d’alumnes matriculats és gairebé un 20% del total de places ofertes. No obstant,s’ha 
de tenir en compte que el primer termini de matrícula per aquesta titulació en el seu primer any 
d’implantació fou obert el mes de setembre de 2009, atesa la seva tardana verificació. Això ens  
permet explicar que el nombre d’estudiants sigui relativament baix.
Els resultats obtinguts pels alumnes és altament satisfactori atès que el 100% dels estudiants 
han superat tots els crèdits als què s’havien presentat. Els crèdits matriculats que no han estat 
superats  corresponen a l’assignatura “Treball  Fi  de Màster”  i,  en el  cas dels  alumnes que 
optaren per l’itinerari professional, a l’assignatura “Pràctiques externes”.
La CGQ proposa com a millores en aquest apartat:

1. Millorar la difusió de la titulació
2. Incorporar com a prerequisit de matrícula a les assignatures “Treball Fi de Màster” i 

“Pràctiques  externes”  el  requeriment  que  figura  al  pla  d’estudis,  que  exigeix  haver 
superat un mínim de crèdits dels mòduls obligatoris. Es considera que això permetrà 
que  els  alumnes  només  optin  a  matricular  aquestes  assignatures  en  el  cas  que 
disposin del temps necessari per cursar-les amb garanties d’èxit.

3 INFORMACIÓ RELATIVA A L’APLICACIÓ DEL SGIQ DE LA UIB

3.1 INFORMACIÓ RELATIVA A LA SATISFACCIÓ DELS GRUPS D’INTERÈS

Durant el curs 2009-2010, primer any de la titulació, la Universitat de les Illes Balears només ha 
avaluat el professorat del màster i els seus alumnes, ajornant l’estudi del grau de satisfacció del  

http://postgrau.uib.es/
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Personal d’Administració i Serveis pel proper curs.
Els resultats obtinguts després d’avaluar, mitjançant enquesta on-line voluntària, el professorat 
han  estat  recollits  al  document:  “Informe  sobre  la  satisfacció  del  professorat  i  les  
necessitats del professorat del Màster Universitari APGAL”. El primer que es conclou dels 
resultats d’aquest informe és que s’ha elaborat partint d’un total d’enquestes molt baix (un 24% 
del  professorat)  per  la  qual  cosa  les  consideracions  que  poden  fer-se  es  troben  molt 
condicionades per l’opinió dels professors que han contestat.
Aquest informe analitza en el seu apartat 1 un total d’onze ítems. Sis d’ells, que tenen a veure 
amb  l’organització,  coordinació,horaris,  motivació  de  l’alumnat,  equipaments  i  suport  del 
personal d’administració i serveis, han estat valorats com a satisfactoris i molt satisfactoris pel  
57% dels enquestats.  Per la seva banda, l’ítem que han assolit  un percentatge més alt  de 
satisfacció entre el professorat han estat l’adquisició de l’alumnat de les competències i els 
objectius prevists (86%); pel contrari, els aspectes que han rebut pitjor valoració (gens o poc 
satisfet) han estat el nivell de preparació prèvia dels alumnes (71%), l’adequació de les aules i  
instal·lacions  (71%)  i  el  pla  d’acció  tutorial  (57%)  L’item  que  pretén  avaluar  el  grau  de 
satisfacció  respecte  del  pla  de  formació  de  la  UIB  ha  obtingut  un  43% de  respostes  que 
reconeixen  no  tenir  criteri  per  valorar-ho,  la  qual  cosa  evidència  un  desconeixement 
relativament alt d’aquest pla de formació.

La principal millora que proposa la CGQ respecte d’aquest ítem és la d’arbitrar -per part del 
SEQUA i dels òrgans directius de la titulació- uns mecanismes d’avaluació del professorat que 
garanteixin  un  nivell  més  alt  de  resposta  en  les  enquestes  realitzades.  Del  total  de  29 
professors que imparteixen docència al màster, només 7 han contestat l’enquesta, de manera 
que la CGQ considera que la mostra no és representativa del  grau real de satisfacció que 
eventualment  pugui  tenir  els  professors.  Prendre  mesures  sobre  el  que  opinen  només  7 
professors no permet garantir que les mesures siguin ben acollides pel conjunt del professorat 
que imparteix docència al màster.
En el seu apartat 2, l’informe analitza com han valorat els professors del màster les tasques 
realitzades pel professorat i recull, si escau, les necessitats que han estat detectades. De les 
feines realitzades pels professors quatre han estat avaluades: guia docent,cronograma, activitat 
tutorial i avaluació de les competències; d’aquestes, els ítems que han esta valorats com a més 
fàcils han estat l’activitat tutorial i l’avaluació de les competències (72% ho han valorat com a 
fàcil o molt fàcil). Les tasques realitzades que han estat considerades més difícils han estat la 
introducció del cronograma i de la guia docent a l’eina informàtica (42% difícil o molt difícil.

Pel que fa als alumnes com a grup d’interès val a dir que han estat també enquestats en relació 
a  quatre  aspectes  de  la  titulació:  organització-planificació  del  programa  formatiu,  suport  a 
l’accés i a l’admissió, personal acadèmic i recursos materials i serveis.  En tots els aspectes 
avaluats el resultat de l’informe dóna una valoració d’entre 3 i 3,5 (satisfactori-molt satisfactori)  
tret de 3 aspectes: la coordinació entre el professorat, l’adequació i varietat de les activitats 
formatives, treballs, pràctiques etc, i la informació sobre els canals de participació dels alumnes 
en la comunitat universitària.
Vist els resultats de l’informe de satisfacció del col·lectiu d’estudiants enquestats les millores 
proposades per la CGQ  són les següents:
-Es  proposa  que  la  comissió  acadèmica  recomani  la  revisió  de  la  guia  docent  de  les 
assignatures a fi que cada professor pugui millorar el grau d’adequació i varietat d’activitats 
formatives proposades.
-Es proposa que s’elabori una guia de pràctiques externes que permeti conèixer el pla de feina 
que podran realitzar els estudiants que optin per aquesta via.
- Es proposa que la comissió acadèmica i la direcció del màster es replantegi les assignatures 
compartides que són les que plantegen més problemes de coordinació als alumnes.
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3.2 RESULTATS GLOBALS DE L’AVALUACIÓ, PROMOCIÓ I RECONEIXEMENT 
DEL PROFESSORAT DEL TÍTOL

El professorat vinculat a la titulació no ha sofert canvis significatius en termes generals. Alguns 
professors han millorat la seva categoria acadèmica i d’avaluació en la recerca.

3.3 RESULTATS DE LES ACTIVITATS DE MOBILITAT, SI ESCAU

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora
Segons ordre EDU/1795/2009 per la qual es convoquen subvencions de mobilitat de professors 
visitants i estudiants

Modalitat A: subvencions per a estades de mobilitat de professors visitants

Modalitat B: subvencions per a la mobilitat dels estudiants

No escau.

3.4 RESULTATS DE LES PRÀCTIQUES EXTERNES, SI ESCAU

Sis dels nou alumnes han optat pel perfil professional que comporta la realització de pràctiques 
externes. D’aquests sis alumnes, només dos han realitzat les pràctiques previstes i  les han 
superades.  La  resta  d’alumnes  matriculats  a  aquesta  assignatura  han  posposat  la  seva 
execució fins el curs 2010-2011 per distints motius, en alguns casos de tipus personal (fer feina 
durant l’estiu), en altres per manca de coordinació suficient entre l’alumnat i els responsables 
del  programa de pràctiques,  malgrat  l’oferta de places per realitzar les pràctiques era prou 
variada.

3.5 CONVENIS

La  titulació  té  actualment  signats  convenis  per  realitzar  les  pràctiques  amb  les  següents 
institucions i empreses: Institut Espanyol d’Oceanografia (IEO), ICTS OceansBit, Ajuntament de 
Calvià,  ABAQUA-  Govern  de  les  Illes  Balears,  Gabinet  d’Anàlisi  Ambiental  i  Territorial, 
Ajuntament de Santa Maria, Ajuntament de Manacor.
Es  proposa  consolidar  el  programa  d’activitats  pràctiques  existent  i  ampliar,  si  escau,  els 
convenis signats amb altres organismes.

3.6 ACTIVITATS DE TUTORITZACIÓ I ORIENTACIÓ

Atès el reduït nombre d’alumnes només s’han realitzat tres sessions tutorials conjuntes. Una a 
principi  de  curs,  un  altre  en  iniciar-se  el  segon  semestre  i  una  tercera  amb  els  alumnes 
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matriculats a les pràctiques externes.
A més, s’han  realitzat tutories individuals a les assignatures que ho tenien previst a la guia 
docent i a petició de l’alumnat. S’han atès consultes telefòniques i via e-mail especialment en 
relació al programa de pràctiques externes.
Es detecta la necessitat que es realitzi una tasca tutorial i d’orientació prèvia a la matrícula dels 
alumnes al programa de pràctiques i del treball fi de màster.
Es proposa que el propi procediment administratiu derivi els alumnes cap a aquesta activitat  
tutorial com a requisit per autoritzar-ne la matrícula.

3.7 RECLAMACIONS, QUEIXES I SUGGERIMENTS

Nombre de queixes i suggeriments presentats

La CGQ no té constància de la presentació de cap queixa o suggeriment presentat oficialment.
No obstant, el membre de la CGQ que forma part de la comissió en representació del col·lectiu 
d’estudiants aporta els següents suggeriments:

 Millorar la comunicació entre el professorat i la coordinació del volum de feina assignat 
als alumnes durant un mateix període.

 Minimitzar el número de sortides de camp que es realitzin fora del calendari previst a 
inici de curs.

 Agilitar la realització de les pràctiques externes durant el curs acadèmic de manera que 
no sigui imprescindible executar-les durant l’estiu.

 Millorar  la  informació  respecte de les  sortides  laborals/professionals  i  augmentar  la 
participació de professionals en les assignatures a través de seminaris que permetin 
visualitzar l’activitat professional futura.

 Fer una avaluació inicial  dels coneixements de les assignatures obligatòries a fi  de 
poder establir el nivell que té el curs i determinar el nivell d’exigència a partir dels seus  
resultats.

 Exigir  el  professorat  el  compliment  de  l’horari  d’atenció  tutorial  presencial  fixada  a 
principi de curs.

 Que la comissió acadèmica estudiï  el pas de les assignatures optatives de gestió i  
planificació a obligatòries.

3.8 ANÀLISI I REVISIÓ DEL PLA D’ESTUDIS

3.8.1 MODIFICACIONS INTRODUÏDES AL TÍTOL

Modificació introduïda 
(posterior a la 
verificació) durant el 
curs 2009-2010 

Cap

Data de comunicació 
al Consell 
d’Universitats
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3.8.2 ANÀLISI DEL PLA D’ESTUDIS SEGONS LES DIRECTRIUS DEL RD 1393/2007

El màster s’ha desenvolupat segons el que s’ha previst en el Pla d’Estudis. Els únics canvis a 
ressenyar són la incorporació d’un nou professor a la titulació i un dels professors que inicià el  
curs no l’ha finalitzat perquè va passar a situació de Serveis Especials.

3.8.3 PROPOSTES DE MODIFICACIONS DEL TÍTOL PER AL PRÒXIM CURS

No escau.

3.9 SISTEMA DE GARANTIA INTERN DE QUALITA

3.9.1 ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE QUALITAT RESPONSABLE DE QUALITAT

Nom Dra. Joana Mª Petrus Bey

E-mail joana.petrus@uib.es

Telèfon 971173443 Fax

COMISSIÓ DE GARANTIA DE QUALITAT (CGQ)
Nom

Dra. Joana Mª Petrus Bey Responsable de qualitat
Dra. Joan Mª Segui Pons (Vocal 1) PDI
Dr. Guillem X. Pons Buades (Vocal 2) PDI
Sr. Domènec Garcíes PAS
Sra. Sonia Ferré Vera Alumne

3.10 COMPROMÍS DEL TÍTOL AMB LA QUALITAT

- Via Web a la següent direcció http://postgrau.uib.es/master/MAPL/qualitat.html

3.11 SISTEMA DE GESTIÓ PER PROCESSOS

La titulació  s’adscriu al model proposat per la UIB en el seu Sistema de Garantia Intern de 
Qualitat,  formalitzat  al  Manual  de  Qualitat  de  la  UIB 
http://sequa.uib.es/digitalAssets/119/119801_CorUIB-MQ_070909.pdf i  al  seu  Mapa  de 
Processos http://sequa.uib.es/qualitat/Sistema_de_gestio_per_processos/

4 TRACTAMENT  QUE  S’HA  DONAT  A  LES  RECOMANACIONS  DE 
L’INFORME DE VERIFICACIÓ I ALTRES INFORMES DE SEGUIMENT

http://sequa.uib.es/qualitat/Sistema_de_gestio_per_processos/
http://sequa.uib.es/digitalAssets/119/119801_CorUIB-MQ_070909.pdf
http://postgrau.uib.es/master/MAPL/qualitat.html
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Comentarios  a  los  cambios  realizados  en  la  propuesta  de 
título de máster en Análisis, planificación y gestión en áreas 
litorales por la Universitat de les Illes Balears, en respuesta al 
informe de evaluación de la ANECA

(Expediente Nº: 1710/2009, Fecha: 01/06/2009).
RECOMENDACIONES REALIZADAS COMO SUGERENCIAS QUE HAN SIDO 
INCORPORADAS A LA PROPUESTA

CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
Se recomienda eliminar de la descripción del Título las profesiones para 
las que capacita, puesto que no se trata de profesiones reguladas.
Página 7. Se ha eliminado de la descripción del Título las profesiones 
para las que capacita.

CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
Dado que se utilizan otras lenguas en el proceso formativo, además de 
las lenguas
oficiales,  debe  incluirse  entre  los  requisitos  de  admisión  el  nivel  de 
conocimiento que se exige a los alumnos del máster en dichas lenguas, 
de acuerdo con los parámetros europeos establecidos al efecto.
Página  71.  Se  ha  incluido  en  el  apartado  4.2.  Criterios  de  acceso  y 
admisión, la necesidad de haber adquirido un conocimiento de la lengua 
inglesa equivalente al nivel B1.

CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
Se deben especificar las lenguas en las que se impartirá cada módulo o 
materia ya que se ha explicitado que se utilizarán varias lenguas en el 
proceso formativo.
Página 86. Se ha incluido en el criterio 5 un nuevo subapartado (5.2.2.1) 
titulado “Uso de las distintas lenguas en el proceso formativo”, en el que 
se explica y clarifica cuál será el uso habitual de cada lengua utilizada en 
el proceso formativo.

CRITERIO 9: SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD
Debe completarse la información que se aporta sobre los procedimientos 
(PE1, PE3, PS6, PE7) asociados al análisis de la calidad de la enseñanza, 
especialmente en lo que se refiere a su utilización en la mejora del plan 
de estudios
Página  186.  Se  ha  incluido  un  anexo  en  el  que  se  completa  la 
información relativa a los procedimientos PE1, PE3, PS6 y PE7 asociados 
al  análisis  de  la  calidad  de  la  enseñanza;  en  dicho  anexo  puede 
observarse cómo se utilizarán estos procedimientos para la mejora del 
plan de calidad de la titulación.
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