
Universitat de les
Illes BalearsUIB MEMÒRIA ANUAL DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL 

TÍTOL DE  MÀSTER UNIVERSITARI DE FÍSICA

Codi: 
MEMFIS_09/10

Versió: 1

Pàg.: 1 de 9

MEMÒRIA ANUAL DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ 
DEL TÍTOL DE  MÀSTER UNIVERSITARI DE 

FÍSICA

CURS 2009/2010

Versió: Data d’aprovació: Canvis respecte a l’anterior:
1.0

Elaborat per:

CGQ

Revisat per:

SEQUA
CEP

Aprovat per:

CONSELL DE DIRECCIÓ

Data:  10 Desembre 2010 Data: Data: 19-01-2011

Aquest document és propietat de la Universitat de les Illes Balears

Data de distribució:
El present document forma part del Sistema de Qualitat de la Universitat de les Illes Balears. 



Universitat de les
Illes BalearsUIB MEMÒRIA ANUAL DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL 

TÍTOL DE  MÀSTER UNIVERSITARI DE FÍSICA

Codi: 
MEMFIS_09/10

Versió: 1

Pàg.: 2 de 9

1 DADES IDENTIFICATIVES I INFORMACIÓ PÚBLICA DISPONIBLE

Títol Màster Universitari de Física

Responsable Dr. Jaume Pons Morro

Web http://postgrau.uib.es/master/MFIS/ 

E-mail jaume.pons@uib.es

Adreça
Edifici Mateu Orfila i Rotger. Campus 
Universitari. Palma

CP 07122

Telèfon 971173217 Fax 971173426

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

La CGQ ha  d’analitzar  els  resultats  obtinguts  i,  una  vegada analitzades les  dades,  ha  de  
detectar els punts forts i els punts febles i proposar millores. 
Posteriorment haurà de definir les accions concretes que ens duran a assolir aquests reptes de  
millora contínua.

2.1 INDICADORS DEL PROGRÉS I RESULTATS DE L’APRENENTATGE

INDICADOR 2009/2010

Oferta de places 50

Nre. total d’alumnes matriculats 13

Nre. d’alumnes de nou ingrés
8 (5 com a P. Formatiu 

Doctorat)
Nre. alumnes titulats 5

Nre. crèdits matriculats 415

Nre. crèdits presentats 280

Nre. crèdits superats 280

Nre. crèdits presentats/matriculats 67,47%

Nre. crèdits superats/presentats 100,00%

Nre. crèdits superats/matriculats 67,47%

Nº d’alumnes de nou ingrés que han completat tot el màster:   2
Nº d’alumnes  que han completat tots els cursos excepte el Treball final:   5  (4 de nou 
ingrés)
Nº d’alumnes amb més de 30 ECTS pendents:  3 (2 de nou ingrés)
Nº d’alumnes incorporats fa més de dos anys que no han completat el màster:  2
Nº d’alumnes que causen baixa:   1
Nº d’alumnes amb beca:    FPI: 2   CAIB: 1   UIB: 1    Santander Iberoamérica: 1    Fórmula 
Santander: 1     Telefónica iberoamérica:  1

Origen de l’alumnat:          
     UIB: 5         

Altres Universitats d’Espanya: 4
Estranger: 4

     
Titulacions d’accés:     Llicenciatura  en Física: 12        Llicenciatura en Matemàtiques: 1  
                       

http://postgrau.uib.es/master/MFIS/
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Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora

Les xifres de nombre d’alumnes segueixen les tendències baixes del curs anterior (un alumne 
menys en total i mateix nombre d’alumnes de nou ingrés).  De cara a la supervivència futura 
d’aquesta titulació, seria desitjable un augment del nombre d’alumnes per poder tenir un marge 
més gran respecte de la xifra crítica/mínima de 10 alumnes. La situació és complicada en un 
context  de  reducció  general  del  nombre  d’alumnes  a  les  carreres  de  ciències  (i  física  en 
particular)  a la UIB i a la resta d’universitats d’Espanya i l’estranger, agreujat per una forta 
reducció  també  al  batxillerat.  Ara  bé,  en  aquest  curs  2009-2010  hi  ha  hagut  una  notable 
recuperació del nombre d’alumnes que ha començat la llicenciatura de física a la UIB, la qual 
cosa s’hauria de reflectir en un augment d’alumnat al màster d’aquí a uns anys.

Les xifres dels resultats de l’aprenentatge indiquen, a primera vista, un baix percentatge de 
crèdits presentats respecte als matriculats, que podria donar una falsa impressió de deixadesa 
per part de l’alumnat.  Emperò, els crèdits no presentats corresponen, en la gran majoria dels 
casos,  al  treball  final  de màster.  La majoria  dels estudiants es plantegen des d’un principi  
realitzar el màster en dos anys per poder fer un millor treball final, estratègia que no es pot  
considerar en absolut un fracàs. De fet, les beques conduents al doctorat (FPU, FPI, CAIB, ...)  
deixen 2 anys de marge per poder acabar el període formatiu. Ara bé, per poder millorar aquest 
indicador, a l’alumnat que en començar els estudis ja te clar que completarà el màster en dos  
anys, la CGQ considera adient fer-los la recomanació de que el primer any no es matriculi del 
Treball Final i ho faci en el segon any. 

Els dos alumnes que duen més de dos anys sense haver acabat el màster i un dels de nou 
ingrés  amb  més  de  30  ECTS  pendents  són  persones  que  treballen  a  temps  complet  i 
compaginen el treball amb els estudis; van fent només algunes assignatures cada any.

Segueix  essent  elevada  (61.5%)  la  proporció  d’alumnes  provinents  de  fora  de  la  UIB, 
circumstància que caracteritza aquests estudis des del seus inicis com a programa de doctorat.  
En aquest curs, aquesta xifra ha experimentat un increment notable.

Els 5 Treballs de Fi de Màster presentats mantenen, en general, uns bons nivells de qualitat,  
reflectits en molt bones qualificacions obtingudes.

3 INFORMACIÓ RELATIVA A LA SATISFACCIÓ DELS GRUPS D’INTERÈS

3.1 INFORMACIÓ RELATIVA A LA SATISFACCIÓ DELS GRUPS D’INTERÈS

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora

Es  tenen  dades  d’enquestes  de  satisfacció  elaborades  pel  Servei  d’Estadística  i  Qualitat 
Universitària (SEQUA).

SATISFACCIÓ DE L’ALUMNAT

Des del SEQUA s’ha enviat l’enquesta via e-mail a l’alumnat i, malgrat la insistència repetides 
vegades, el nombre de respostes obtingudes ha estat molt escassa, per la qual cosa el SEQUA 
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no ha pogut elaborar el corresponent informe de satisfacció.

SATISFACCIÓ DEL PROFESSORAT:

Hi ha hagut només 7 enquestes respostes, la qual cosa representa un percentatge molt baix: 
17.5% . Aquest fet redueix fortament el grau de fiabilitat de l’anàlisi que se’n faci.

Les respostes tenien 5 opcions:  Molt satisfet/a, Satisfet/a, Poc satisfet/a, Gens satisfet/a, No  
tenc criteri.    Per l’anàlisi, agruparem els resultats de les respostes S-MS, PS-GS i NTC

  - Satisfacció del professorat amb el programa formatiu
 
L’organització general del màster i, sobretot, els  horaris han estat ben valorats: S-MS: 57% i 
86%, respectivament  PS-GS: 14%  en les dues preguntes.
La coordinació entre el professorat, en canvi, no és ben valorada:   S-MS: 29%   PS-GS: 34%
Pel que fa al  Pla d’acció tutorial,  les respostes posen en evidència un desconeixement del 
professorat:  NTC: 71%  S-MS: 29%   PS-GS: 0 %  
 
   - Alumnat

Del nivell de preparació previ dels alumnes, l’opinió és també desfavorable:  PS-GS: 7%, S-MS: 
43%
En canvi, la  actitud i motivació de l’alumnat i, sobretot,  l’adquisició de les competències per 
part de l’alumnat sí han estat ben valorades:  S-MS: 57% i 71%, respectivament    PS-GS: 43% 
i 29%, respectivament.

  - Infraestructures i serveis

L’adequació  de  les  aules  i  instal·lacions,  els  equipaments  (audiovisuals,  informàtics,  ...), el 
suport dels serveis administratius i el pla de formació del PDI no han estat mal valorats: S-MS: 
57%, 71%, 57% i 42%, respectivament    PS-GS: 43%, 29%, 29% i 29%, respectivament.  Del 
pla de formació del PDI es recull un cert desconeixement per part del professorat, hi ha un 29% 
de NTC.

 - Tasques realitzades pel professorat

En aquesta secció es valora la dificultat de realització de les tasques introduïdes per l’EEES i el 
sistema de crèdits ECTS.  Les respostes tenien 5 opcions:  Molt fàcil, Fàcil, Difícil, Molt difícil i 
No tenc criteri.   Els hem agrupades com a F-MF, D-MD i NTC.  Aquests són els resultats

Elaboració guia docent:  F-MF: 100%      
Introducció guia docent a l’eina informàtica:  F-MF:  86%  D-MD:  14%
Elaboració del cronograma:  F-MF:  72%  D-MD:  14%   NTC: 14%
Introducció cronograma a l’eina informàtica:  F-MF:  42%  D-MD:  29%   NTC: 29%
Metodologia d’ensenyament-aprenentatge: F-MF:  86%  D-MD:  0%   NTC: 14%
Activitat tutorial: F-MF:  43%  D-MD:  16%   NTC: 30%
Avaluació de les competències: F-MF:  72%  D-MD:  14%   NTC: 14%

Així doncs, totes les qüestions plantejades han estat considerades majoritàriament com a F-
MF;  de  la  que  s’ha  manifestat  més  dificultat  és  la  introducció  del  cronograma  a  l’eina 
informàtica.

Anàlisi i propostes de millora:

En primer lloc, és destacable, com a fet negatiu, el poc interès mostrat pels dos col·lectius (PDI 
i estudiants) cap a les enquestes d’opinió. La tendència dels darrers anys ja donava un nombre 
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de respostes molt baix, però, en el cas dels estudiants, la situació ha arribat a l’extrem de no 
poder fer el corresponent informe.  És clar, doncs, que s’ha de insistir encara més en aquest 
grup en la importància de conèixer la seva opinió per detectar mancances i mirar de millorar les  
coses.

De  les  respostes  obtingudes  del  PDI  (també  molt  escasses)  es  posa  de  manifest  una 
mancança en la coordinació entre el professorat.  Aleshores, s’haurà d’insistir i reforçar l’acció  
del professor coordinador de cada mòdul temàtic per millorar aquesta coordinació.

També es posa de manifest un elevat grau de desconeixement de l’acció tutorial dissenyada en 
el Màster de Física, que inclou una tutorització inicial per part del professor coordinador del 
mòdul temàtic mes atractiu per l’estudiant. Una vegada l’estudiant ja ha decidit el seu treball de 
fi de màster, la tutorització passa principalment al director del treball. En el període investigador 
del doctorat, la tutorització recau directament en el director de la tesi. És necessari,  doncs, 
explicar més els mecanismes d’aquesta acció tutorial al professorat.

3.2 RESULTATS GLOBALS DE L’AVALUACIÓ, PROMOCIÓ I RECONEIXEMENT 
DEL PROFESSORAT DEL TÍTOL

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora

Com hem dit en el punt anterior,  el nombre de respostes recollides a les enquestes d’opinió 
passades a l’alumnat ha esta molt baix. En el cas de la valoració de l’alumnat de la tasca del  
professorat, el SEQUA ens ha fet arribar les respostes rebudes, que corresponen a només 9 
professors  de  7  assignatures  diferents.  És  evident  que  amb  una  mostra  tan  petita,  les 
conclusions no poden esser significatives. L’escala de valoració és de 1 (gens satisfet) a 4 (molt 
satisfet). Per 8 dels 9 professors avaluats, les respostes de les preguntes varien sempre entre 3 
i 4 i per un professor, les respostes oscil·len entre 2 i 3. En alguna pregunta no aplicable a la  
assignatura (com és el cas de les relacionades amb les pràctiques) la resposta és 0 i no es té  
en compte. A continuació es mostren les preguntes i valoracions mitjanes obtingudes:

                                                                           Valoració mitjana
1) L'estructura i la forma de fer les classes del
professor/a, faciliten l'adquisició de les                                           3.55         
competències planificades als alumnes?           

2) El programa i la informació prèvia de
l'assignatura es corresponen amb el que                                       3.25
realment s'ha fet?

3) El professor/a és accessible i es preocupa
per l'aprenentatge dels alumnes?                                                   3.60

4) Es corresponen els continguts treballats a la
teoria amb les activitats realitzades a la                                         3.50 
pràctica?

5) El sistema d'avaluació que utilitza el
professor/a és l'adequat segons els                                                3.40
continguts i competències que s'avaluen?

6) Heu assolit les competències i els
coneixements prevists al programa?                                               3.35

7) En general, estiau satisfet/a amb la tasca
d'aquest professor/a?                                                                      3.55
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Les valoracions són positives (entre satisfet i molt satisfet). Ara bé, insistim en que el nombre 
tan baix de respostes obtingudes no permet treure conclusions  significatives.

Pel  que  fa  a  dades  de  promoció  i  reconeixement del  professorat  (sexennis  d’investigació 
obtinguts, complements autonòmics, ...) es tracta de dades reservades. La direcció del màster i  
la CGQ no hi tenen accés i no han rebut cap tipus d’informació al respecte.

Anàlisi i propostes de millora:

La UIB hauria d’arbitrar procediments per fer arribar aquesta informació a les CGQs de cada 
titulació  (no informació  individual  de cada professor,  però sí  la  informació  global  d’aquests 
indicadors).

3.3 RESULTATS DE LES ACTIVITATS DE MOBILITAT, SI ESCAU

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora

En aquest  màster  no hi  ha previstes activitats  de mobilitat  que formin part  dels  continguts  
formatius (no és un màster interuniversitari i no conté pràctiques externes). Ara bé, els alumnes 
més integrats  en un grup  de recerca  (normalment  són  els  alumnes que tenen intenció  de 
realitzar  el  doctorat)  solen  realitzar  activitats  de  mobilitat  consistents  en  assistència  a 
congressos  (amb presentació  de  treballs),  cursos  d’especialització  ò  estades de  recerca  a 
altres centres.

En aquest curs, 4 alumnes han realitzat els següents tipus d’activitats:

8 assistències a congressos,  3 co-finançades pel Programa de Foment de la Recerca de la 
UIB,  1  per  la  Int.  Solar  Energy  Society  i  1  per  la  Fundació  Volkswagen.  La  resta  de 
cofinançament prové dels projectes dels grups de recerca

2  assistències  a  cursos  d’especialització/escoles  d’estiu  internacionals,  una  amb 
finançament del propi curs i l’altra per una Beca Telefónica Iberoamérica

1 estada de  recerca  en altres  centres  (estranger),  de  3  mesos,  finançada per  la  Beca 
Fórmula Santander.

Donat  el  nombre  reduït  d’estudiants,  aquest  nombre  d’activitats  de  mobilitat  es  força 
satisfactori.

3.4 RESULTATS DE LES PRÀCTIQUES EXTERNES, SI ESCAU

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora

Aquest màster no contempla la realització de pràctiques externes
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3.5 CONVENIS

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora

No s’ha signat cap conveni amb relació a aquest màster

3.6 ACTIVITATS DE TUTORITZACIÓ I ORIENTACIÓ

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora

No  hi  ha  hagut  problemes  remarcables  per  la  tutorització  de  l’alumnat.  La  gran  majoria 
d’alumnes ja  tenien escollit  un tema i  un director  pel  seu treball  final  en el  moment  de la 
inscripció, essent aquest director el qui ha duit a terme l’activitat de tutorització i orientació en la 
elecció d’assignatures. 

3.7 RECLAMACIONS, QUEIXES I SUGGERIMENTS

Nombre de queixes i suggeriments presentats  0

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora

No s’ha recollit  cap queixa formal,  presentada segons el  procediment regular establert (per 
escrit). 

Ara bé, des del PDI del Departament de Física s’han recollit opinions en el sentit que l’actual  
format i estructura del Màster de Física com a màster general (sorgida de l’adaptació de l’antic 
programa de Doctorat a l’EEES), no és atractiva perquè no permet un aprofundiment en les 
àrees temàtiques d’interès de cada alumne, forçant-los a escollir assignatures que els queden 
molt allunyades de la seva especialització. Això, juntament amb el fet que aviat s’incorporaran 
els alumnes del nou grau en Física (amb coneixements previs diferents dels actuals llicenciats),  
fa que en un futur immediat ens haguem de plantejar una reforma completa de l’estructura del 
Màster.  
  

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 

No s’han produït modificacions després de la verificació.

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

1. ORGANITZACIÓ/PLANIFICACIÓ DEL PROGRAMA FORMATIU

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora

El màster s’ha desenvolupat segons el que s’ha previst en el Pla d’Estudis.  L’únic canvi en el 
professorat respecte del curs anterior ha vingut de la llicència per any sabàtic del Prof. Sergio 
Alonso Oroza,  que ha estat  substituït  pel  Prof.  Climent  Ramis  del  mateix  mòdul  de Fluids 
Geofísics.

2. PROPOSTES DE MODIFICACIONS DEL TÍTOL PER AL PRÒXIM CURS

Veure punt 3.7

3.10 SISTEMA DE GARANTIA INTERN DE QUALITAT

3.10.1 ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE QUALITAT 

RESPONSABLE DE QUALITAT
Nom Dr. Jaume Pons Morro

E-mail jaume.pons@uib.es

Telèfon 971 173217 Fax 971 173426

COMISSIÓ DE GARANTIA DE QUALITAT (CGQ)
Nom

Dr. Jaume Pons Morro PDI
Dr. Jaume Carot Giner PDI
Dr. Sebastià Monserrat Tomàs PDI
Dr. Antoni Puente Ferrà PDI
Sra. Margalida Prohens López PAS
Sr. Daniel Salas Mula Alumne

3.10.2 COMPROMÍS DEL TÍTOL AMB LA QUALITAT

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

http://postgrau.uib.es/master/MFIS/qualitat.html%20
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3.10.3 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

No escau. El pla d’estudis d’aquest màster es va verificar pel procediment abreujat, per la qual 
cosa no té informe de verificació.

http://sequa.uib.es/qualitat/Sistema_de_gestio_per_processos/
http://sequa.uib.es/digitalAssets/119/119801_CorUIB-MQ_070909.pdf
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