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1 DADES IDENTIFICATIVES I INFORMACIÓ PÚBLICA DISPONIBLE

Títol
Màster  Universitari de tecnologies  de  la  informació  i  de  les 
comunicacions (TIC)

Responsable Dra. Margarita Miró Julià, Dr. Xavier Varona Gómez 

Web http://postgrau.uib.es/

E-mail Margaret.miro@uib.es, xavi.varona@uib.es    

Adreça
Edifici Anselm Turmeda. Campus 
Universitari. Palma

CP 07122

Telèfon
971172036
971172005

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 30

Nre. d’alumnes matriculats 43

Nre. alumnes titulats 11

Nre. crèdits matriculats 1.665

Nre. crèdits presentats 1.005

Nre. crèdits superats 975

Nre. crèdits presentats/matriculats 60,36%

Nre. crèdits superats/presentats 97,01%

Nre. crèdits superats/matriculats 58,56%

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora

El número d’alumnes matriculats és superior al de oferta de places degut al número d’alumnes 
que  van  començar  durant  l’any  acadèmic  2008-09  i  que  no  van  assolir  tots  els  crèdits 
necessaris. Principalment, la raó fonamental és la manca del Treball de Final de Màster. Ja que 
un requisit és tenir tots les crèdits aprovats per poder-lo presentar.

Com és possible observar a la Taula d’Indicadors de progrés, es pot dir que hi ha una càrrega 
de treball  individual  adequada a cada assignatura per tal  d’assolir  les seves competències 
genèriques i  específiques.  De totes maneres degut al  perfil  de l’alumnat,  el  qual a la seva 
majoria treballa en horari  complert,  és difícil  aconseguir  finalitzar els estudis en un sol any  
acadèmic, encara que els alumnes a l’hora de matricular-se no són conscients d’aquest fet.

L’èxit  aconseguit  en  el  número  d’alumnes matriculats  són  un  bon  indicador  de  que  el  pla 
d’estudis és interessant com a Postgrau pels titulats dels estudis tècnics, principalment pels 
estudiants d’Enginyeria en Informàtica.

mailto:xavi.varona@uib.es
mailto:Margaret.miro@uib.es
http://postgrau.uib.es/
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3 INFORMACIÓ RELATIVA A L’APLICACIÓ DEL SGIQ DE LA UIB

3.1 INFORMACIÓ RELATIVA A LA SATISFACCIÓ DELS GRUPS D’INTERÈS

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora

Els fets més destacats dels resultats de l’informe de satisfacció dels alumnes del Màster són:

- Positius:  els  horaris,  la  càrrega  de  treball,  l’accessibilitat  de  la  informació,  les  tutories, 
l’exposició per part del professorat, i la informació i suport dels serveis administratius.

- Negatius:  la  informació  sobre  canals  de  participació  dels  alumnes  i  la  coordinació  del  
professorat.

Respecte als aspectes positius, de nou es pot observar com l’alumnat valora positivament un 
horari que permet compaginar feina laboral i estudis de Màster, així com aspectes docents com 
la càrrega de treball i l’esforç del professorat. L’aspecte negatiu més remarcable és el tema de 
la Coordinació del professorat, fet ja verificat al llarg del curs i des del qual la direcció s’ha 
comunicat al professorat per tal de millorar dita coordinació tant a dins cada assignatura com 
entre assignatures amb continguts relacionats. Aquesta mancança inicial pensem que es pot 
resoldre  amb  facilitat  en  quan  les  matèries  del  Màster  estiguin  consolidades  en  properes 
edicions.

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

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora

En general, les avaluacions internes i externes del professorat han estat positives. S’ha valorat  
especialment l’esforç de tot el professorat per explicar de forma adequada tots els continguts de 
les  assignatures,  així  com el  fet  de  verificar  l’assoliment  de  totes  les  competències  de  la  
titulació per part dels alumnes.

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

Degut al  fet  del  canvi  de pla d’estudis previst  pel  curs acadèmic 2010-2011 no s’han pres  
accions de mobilitat dins d’aquests curs. S’han rebut sol·licituds d’estudiants estrangers per tal 
de realitzar estades parcials per fer continguts del Màster. Hi ha un fet que sens dubte dificulta  
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la mobilitat i és que la gran majoria d’alumnes fan feina laboral, i això els impedeix plantejar-se  
accions de mobilitat.

3.4 RESULTATS DE LES PRÀCTIQUES EXTERNES, SI ESCAU

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora

No escau per que en aquest curs no n’hi ha hagut alumnes ni empreses interessades. De cara  
al proper pla d’estudis, és un fet que es vol potenciar degut, per aquest motiu ja es disposa de 
suficients  convenis  per  poder fer  pràctiques externes pel  nou pla  d’estudis  en aquest  curs 
acadèmic 2010-2011. 

3.5 CONVENIS

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora

No es van signar convenis.

Pel curs acadèmic 2010-2011 s’han signat convenis amb MSI SL, TUI i BRUJULA. Així com ja  
es tenen molt avançats els convenis amb ORIZONIA, iBIT i TURISTEC.

3.6 ACTIVITATS DE TUTORITZACIÓ I ORIENTACIÓ

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora

La norma imposada des de la direcció al respecte de que hi hagi un tutor de matrícula per tal  
d’ajudar a escollir les assignatures adequades pels objectius de cada alumne ha estat valorada 
molt positivament per part dels mateixos. Sobre tot pel fet de que siguin continguts avançats 
dels quals l’alumne a priori no coneix la seva utilitat, així com per la quantitat d’assignatures 
optatives presents al pla d’estudis.

3.7 RECLAMACIONS, QUEIXES I SUGGERIMENTS

Nombre de queixes i suggeriments presentats

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora

No hi  ha hagut queixes ni suggeriments formals.  Si  que s’han estudiat els comentaris dels 
alumnes de l’informe de satisfacció, al qual es demanava potenciar més els tractament pràctic 
dels continguts, especialment a l’orientació professional. En aquest sentit s’ha traslladat dita 
petició al professorat del Màster. També s’han remarcat les diferències de coneixements previs 
a determinades assignatures entre els alumnes, fet que dificultava el seguiment adequat de les 
mateixes. S’ha aconsellat al professorat que s’especifiqui amb claredat a la guia docent  quins 
són els coneixements previs que es requereixen per poder assolir les competències de cada 
assignatura en el temps planificat.
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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 
Data de comunicació 
al Consell 
d’Universitats

3.8.2 ANÀLISI DEL PLA D’ESTUDIS SEGONS LES DIRECTRIUS DEL RD 1393/2007

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora

El màster s’ha desenvolupat segons el que s’ha previst en el Pla d’Estudis.

3.8.3 PROPOSTES DE MODIFICACIONS DEL TÍTOL PER AL PRÒXIM CURS

Durant el curs corresponent a dita memòria (2009-2010) es va plantejar des de la direcció el fet  
de estudiar la possibilitat de proposar un nou pla d’estudis per tal d’aprofitar millor els recursos 
dels  que se disposaven.  Degut  a  que  els  resultats  d’aquest  Màster  han estat  positius (en 
general) i de que el Màster de Matemàtiques (estudi oficial verificat del mateix Dept.)  no ha 
tingut  un número suficient  d’alumnes per ser impartit  degut principalment a la competència 
existent al Màster en Formació de Professorat, en aquest mateix curs es va decidir proposar un 
nou  Màster  que  fos  una  ampliació  del  Màster  TIC  amb  l’objectiu  de  poder  preparar  una 
adequada oferta  tant  per  a l’orientació  professional  (enfocada a les necessitats  del  mercat 
laboral Balear dins el sector TIC- Turisme) com per a l’orientació investigadora, per tal de que 
els estudiants puguin fer la etapa formativa d’un dels dos doctorats del Dept., el Doctorat en 
Informàtica i el Doctorat en Matemàtiques. Es va presentar el nou pla d’estudis del Màster en 
Tecnologies de la Informació i va obtenir la valoració positiva per part de l’ANECA i  del Consell  
d’Universitats a temps per tal de que comenci la seva impartició durant aquest curs acadèmic  
2010-2011. El resultat ha estat molt positiu per que s’ha aconseguit arribar al número màxim 
d’alumnes matriculats: 30.

3.9 SISTEMA DE GARANTIA INTERN DE QUALITAT
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3.9.1 ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE QUALITAT RESPONSABLE DE QUALITAT

Nom

E-mail

Telèfon Fax

COMISSIÓ DE GARANTIA DE QUALITAT (CGQ)
Nom

PDI
PDI
PDI
PDI
PAS
Alumne

3.10 COMPROMÍS DEL TÍTOL AMB LA QUALITAT

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_proc!essos/

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_proc!essos/
http://sequa.uib.es/digitalAssets/119/119801_CorUIB-MQ_070909.pdf

	1 DADES IDENTIFICATIVES I INFORMACIÓ PÚBLICA DISPONIBLE
	2 RESULTATS I INDICADORS DE LA IMPLANTACIÓ DEL PLA D’ESTUDIS
	2.1 INDICADORS DEL PROGRÉS I RESULTATS DE L’APRENENTATGE

	3 INFORMACIÓ RELATIVA A L’APLICACIÓ DEL SGIQ DE LA UIB
	3.1 INFORMACIÓ RELATIVA A LA SATISFACCIÓ DELS GRUPS D’INTERÈS
	3.2 RESULTATS GLOBALS DE L’AVALUACIÓ, PROMOCIÓ I RECONEIXEMENT DEL PROFESSORAT DEL TÍTOL
	3.3 RESULTATS DE LES ACTIVITATS DE MOBILITAT, SI ESCAU
	3.4 RESULTATS DE LES PRÀCTIQUES EXTERNES, SI ESCAU
	3.5 CONVENIS
	3.6 ACTIVITATS DE TUTORITZACIÓ I ORIENTACIÓ
	3.7 RECLAMACIONS, QUEIXES I SUGGERIMENTS
	3.8 ANÀLISI I REVISIÓ DEL PLA D’ESTUDIS
	3.8.1 MODIFICACIONS INTRODUÏDES AL TÍTOL
	3.8.2 ANÀLISI DEL PLA D’ESTUDIS SEGONS LES DIRECTRIUS DEL RD 1393/2007
	3.8.3 PROPOSTES DE MODIFICACIONS DEL TÍTOL PER AL PRÒXIM CURS

	3.9 SISTEMA DE GARANTIA INTERN DE QUALITAT
	3.9.1 ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE QUALITAT RESPONSABLE DE QUALITAT

	3.10 COMPROMÍS DEL TÍTOL AMB LA QUALITAT
	3.11 SISTEMA DE GESTIÓ PER PROCESSOS

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

