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1 DADES IDENTIFICATIVES

Títol Màster en Ciència i Tecnologia Química

Responsable Carmen Rosselló Matas  

Web http://www.uib.es/depart/dqu/paginas/master.htm 

E-mail carmen.rossello@uib.es 

Adreça
Departament de Química.
Edifici Mateu Orfila i Rotger. Campus UIB 
Palma 

CP 07122

Telèfon 971173239 Fax 971173426

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

2.1 INDICADORS DEL PROGRÉS I RESULTATS DE L’APRENENTATGE
Font de les dades: 

• Serveis Administratius de l’Edifici Mateu Orfila. Dades de matriculació)
• Dades de matriculació i resultats de la qualificació de les assignatures. Serveis Administratius de 

l’Edifici Mateu Orfila

Els  estudis de MCTQ són també el període formatiu de la titulació de Doctorat en Ciència i  
Tecnologia Química (DCTQ) a la UIB. El doctorat te Menció de Qualitat del Govern d’Espanya. 
En aquest llistat s’observa la presencia d’un alumne que va obtenir la seva titulació de màster el 
curs acadèmic 2008-2009 (defensa i aprovació del  Projecte de  Màster el  febrer de 2009 i 
aprovació de la resta de les assignatures de la titulació el curs 2007-2008), per tant el nombre 
total d’alumnes matriculats al curs 2009-2010 és 23.

Taula 2.1.1. Indicadors globals del progrés i resultats de l’aprenentatge segon les dades dels  
expedients oficials dels alumnes del curs

INDICADOR 2009/2010

Oferta de places 30

Nre. d’alumnes matriculats 23

Nre. alumnes titulats 11

Nre. crèdits matriculats, matricula ordinària. Tipus A 875

Nre. crèdits en tutela acadèmica. Tipus B 180

Nre. crèdits presentats. Tipus A 610

Nre. crèdits presentats. Tipus B 150

Nre. crèdits superats. Tipus A 610

Nre. crèdits superats. Tipus B 150

Nre. crèdits presentats/matriculats. Tipus A 69,7%

Nre. crèdits presentats/matriculats. Tipus B 83,3%

Nre. crèdits superats/presentats. Tipus A 100,0%

Nre. crèdits superats/presentats. Tipus B 100,0%

Nre. crèdits superats/matriculats. Tipus A 69,7%

Nre. crèdits superats/matriculats. Tipus A 83,3%

Nre. crèdits superats/matriculats. Tipus A i B 72,0%

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora
Les dades que se mostren a la taula 2.1.1 donen una imatge actual del progrés i els resultats 
de l’aprenentatge de l’alumnat del MCTQ. Aquí se fa un tractament diferenciat dels crèdits en 
tutela acadèmica i se comptabilitzen tots els crèdits presentats i aprovats durant el curs 2009-

mailto:carmen.rossello@uib.es
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2010 que consten a l’expedient acadèmic de cada alumne. 
Un primer punt destacable dels resultats és el  significatiu increment del  nombre d’alumnes 
matriculats en relació a edicions prèvies del màster.  El gràfic de la figura 1 il·lustra l’evolució de 
la matrícula des de la primera edició del màster, el curs 2006-20071. 

Figura 1. Evolució del nombre d’alumnes matriculats al MCTQ des del primer 
curs d’implantació, 2006-2007, fins 2009-2010 

Només  la  dada  del  06-07  s’aparta  de  la  tendència  alcista  de  l’indicador  “Nre.  d’alumnes 
matriculats” durant els darrers quatre cursos. En qualsevol cas, s’ha de tenir en compte que la 
titulació  de  MCTQ,  que  se  va  impartir  per  primera  vegada  el  curs  06-07  d’acord  amb  la  
normativa del RD 56/2005, deriva de la reconversió de l’antic Programa de Doctorat en Química 
amb directrius del RD 778/1998. En aquell moment, els estudis de MCTQ es van a equiparar al 
període docent i investigador del Pla de Doctorat en Química. La taula de convalidacions entre  
els dos estudis afavoria clarament els estudis de màster, la qual cosa va motivar la incorporació 
al  màster  d’una  bona  part  de  l’alumnat  de  doctorat.  La  incorporació  se  va  produir 
fonamentalment el primer curs d’implantació dels estudis de màster, de manera que el nombre 
global d’alumnes matriculats el 06-07 no és comparable amb els dels cursos següents.
Així  doncs,  se  pot  considerar  que  des  de  la  seva  implantació,  l’indicador  “Nre.  d’alumnes 
matriculats” a la titulació, ha anat augmentant progressivament, i que el curs 09-10 consolida 
aquesta tendència  alcista.  La tendència no se acompleix  tan sols  en el  nombre d’alumnes 
global, si no també i especialment en el nombre d’alumnes de nou ingrés, que experimenta un  
increment  del  60% en relació  al  curs  2008-20092,  la  qual  cosa ha de ser  indicativa de la  
valoració positiva dels estudis i  de l’interès de l’alumnat en aconseguir  aquesta titulació de  
màster. Segurament  aquest  comportament  és també fruit  de les accions de millora  que la 
Comissió Acadèmica del Postgrau (CAP),  la direcció de la titulació i  el Centre d’estudis de 
Postgrau  han  posat  en  marxa  com  a  conseqüència  dels  processos  anuals  d’anàlisis  de 
resultats i  de les propostes de millora. 
La valoració global dels resultats dels diversos indicadors és molt bona; l’alumnat se presenta  
al, 69,7% dels crèdits en primera matrícula i al 72,0% si se consideren també els crèdits en  
tutela acadèmica.
La  relació  entre  el  nombre  d’alumnes  que  aconsegueix  la  titulació  i  el  nombre  d’alumnes 
matriculats, 47,8%, no és indicativa de l’èxit de l’alumnat, ja que dels 23 alumnes matriculats, 
només 19 ho estaven de totes les assignatures necessàries per obtenir la titulació. 
A la taula 2.1.2 se donen dades complementàries del progrés i els resultats de l’alumnat. Els 
resultats mostren la incidència del Projecte de Màster, amb un 50% del total de la càrrega 
lectiva dels estudis, en els diferents indicadors de progrés.

  

Taula 2.1.2 Dades complementàries del resultats de l’aprenentatge. Curs 2009-2010
Alumnes totals matriculats al Màster en CTQ              23
Alumnes de nou ingrés 16
Alumnes de nou ingrés no matriculat del projecte de màster 4

1 Veure les Memòries Anuals de Seguiment i Avaluació del MCTQ dels cursos 2006-2007, 2007-2008 i 2008-2009,  
documents MSGC-MCTQ-1, MSGC-MCTQ-2 i MASA-MCTQ1, respectivament.
2 Memòria Anual de Seguiment i Avaluació. MASA-MCTQ1, pag.4
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Alumnes amb Projecte de Màster en primera matrícula. Tipus A 13
Alumnes realitzant el Projecte de Màster en tutela acadèmica. Tipus B 6
Alumnes que obtenen la titulació en febrer 2010 (tipus B) 3
Alumnes que obtenen la titulació en setembre de 2010. Tipus B 2
Alumnes que obtenen la titulació en setembre de 2010. Tipus A 6
Alumnes que abandonen els estudis* 2
Alumnes que aconsegueixen la titulació i continuen amb estudis de doctorat 9

*Alumnes amb assignatures pendents el curs 2009-2010 que a desembre de 2010 no s’ha matriculat el curs  2010-
2011 

Els resultats indiquen que realment és  un 57,9% l’alumnat que aconsegueix la titulació (11)  
quan està en condicions de fer-ho (19), un paràmetre molt semblant al de cursos passats. 
També, com a edicions anteriors, la realització del projecte de màster és la causa de que una 
bona part de l’alumnat necessiti més d’un curs acadèmic (12 mesos) per aconseguir la seva 
titulació. Durant el 2009-2010, 6 dels 13 alumnes matriculats per primera vegada del projecte  
de màster, aconsegueixen la seva titulació. De la resta de titulats, 4 ho aconsegueixen en 18 
mesos i 1 ha necessitat dos cursos. En resum,  sobre el total d’11 alumnes titulats, el 54,5% 
obté la titulació en un curs acadèmic, el 36,4 % ho fa en 18 mesos i el 9,1 % necessita dos  
cursos o més per obtenir la titulació.  
Realment,  s’ha de fer  constar  que aquesta situació  te  el  seu origen en que la  majoria  de 
l’alumnat continua en el programa de doctorat en Ciència i Tecnologia Química, i el període de 
realització del Projecte de Màster és, per a ells, un període d’iniciació a la investigació que se  
continua amb la realització de la tesi doctoral. Aquest tipus d’alumnat no està pressionat per la 
necessitat de finalitzar els seus estudis de màster, si no més bé està interessat en realitzar un 
important treball d’investigació que pugui donar lloc a publicacions científiques de qualitat. De 
fet, una bona part de l’alumnat realitza els seus estudis de màster amb beques predoctorals 
que tindran continuïtat durant tot el doctorat. 
Finalment  s’ha  de  fer  constar  la  baixa  taxa  d’abandonament  dels  estudis,  un  8,7%, 
lleugerament més alta que la del curs 08-09, que confirma l’encert de les mesures adoptades a 
cursos passats com a conseqüència dels processos d’anàlisis i millora que van quedat reflectits 
a les memòries de seguiment dels cursos 07-08 i 08-09.  
Un anàlisi més detallat de les dades segregats per itineraris curriculars se presenta a l’Annex II 
de la memòria. L’anàlisi  del tipus d’alumnat, procedència i  fonts de financiació se realitza a 
l’apartat  2.3

2.2 INDICADORS DE COMPLIMENT D’EXPECTATIVES
Font de les dades:

• Dades de matriculació i resultats de la qualificació de les assignatures. Serveis Administratius de  
l’Edifici Mateu Orfila

Taula 2.2.1. Indicadors de compliment d’expectatives. Percentatges de superació de crèdits
Curs 

acadèmic 
Nombre d’alumnes que no superen cap crèdit 2

Nombre d’alumnes que superen entre l’1% i el 20% dels crèdits anuals 2

Nombre d’alumnes que superen entre el 21% i el 40% dels crèdits anuals 0
Nombre d’alumnes que superen entre el 41% i el 60% dels crèdits anuals 8

Nombre d’alumnes que superen entre el 61% i el 80% dels crèdits anuals 0

Nombre d’alumnes que superen entre el 81% i el 100% dels crèdits anuals 11

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora

La Taula 2.2.1 mostra, d’una manera global, el grau de compliment d’expectatives de l’alumnat  
durant el present curs acadèmic. Clarament la majoria de l’alumnat (83%) supera el 50% dels 
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crèdits anuals matriculats.  Un anàlisi més detallat dels resultats se dona en la Taula 2.2.2, on 
se presta particular atenció a la incidència del Projecte de Màster en els valors dels indicadors 
de compliment d’expectatives. 

Taula 2.2.2 Indicadors de Compliment d’expectatives. Incidència del Projecte de Màster
Percentatge d’alumnes que superen tots els crèdits matriculats i 
el projecte de màster. Setembre 2009

47,8

Percentatge d’alumnes que superen tots els crèdits matriculats 
a excepció del Projecte de Màster. 

30,5

Percentatge d’alumnes que superen tots els crèdits matriculats, 
però no estan matriculats del màster 

8,7

Percentatge  d’alumnes  que  no  superen  tots  el  crèdits 
matriculats, Projecte de Màster inclòs

13,0 

Com s’ha apuntat prèviament, aquestes dades confirmen el comportament d’altres anys. Per 
una  bada  s’observa  que  la  realització  del  Projecte  de  Màster  requereix  una  dedicació  
considerable i de l’altra que una bona part de l’alumnat no és capaç de superar el primer any  
d’incorporació al màster, bé per que se matricula i no se presenta (30,5%) o bé per que no se 
matricula (8,7%).  
A l’apartat  2.1  s’han  apuntat  motius que  podrien  explicar  aquest  comportament  dels  índex 
d’acompliment  d’expectatives  i  que  estan  relacionats  amb  la  naturalesa  dels  estudis, 
constitutius del període formatiu del Doctorat en Ciència i Tecnologia Química i a la importància 
que se dona al projecte, en tant que treball  d’introducció a la investigació. És per això que  
aquesta comissió no qualifica aquest resultats de dolents, més be al contrari, els considera com 
un èxit considerable. Totes les reflexions realitzades en el si de les Comissions Acadèmiques 
de Postgrau (CAP) i de Seguiment de la Qualitat arriben a la conclusió que s’ha de mantenir la 
qualitat dels Projectes de Màster que són garantia de bones pràctiques a l’hora de realitzar les 
tesis doctorals, inclús si això implica dilatar el temps de realització del projecte de màster.
En qualsevol cas, sí s’ha de prestar particular atenció al 13% d’alumnes que no superen els 
crèdits matriculats a més del Projecte de Màster. S’ha de comprovar si són casos puntuals, no  
representatius i justificables o si hi ha un altre problema al que s’ha de donar solució.
Un anàlisi més detallat dels expedients acadèmics, mostra l’existència d’algun alumne que està 
més de tres anys en període realització del projecte. Aquests casos han de ser considerats per 
la CAP.
Un anàlisi  més detallat  sobre les qualificacions obtingudes a les diverses matèries se fa a 
l’apartat 2,9 “assoliment de les competències”

2.3 INFORMACIÓ RELATIVA A LA SATISFACCIÓ DELS GRUPS D’INTERÈS

A) Grup d’interès: Alumnat
Anàlisi del tipus d’alumnat, procedència i fonts de financiació 

Taula 2.3.1 Tipus de l’alumnat, procedència i fonts de financiació
Alumnes amb estudis d’altres postgraus 2
Alumnes  espanyols provinents d’altres universitats espanyoles 2

Alumnes estrangers 
 Alumnes de països sudamericans ................................. 4 
 Altres alumnes de fora de la UE..................................... 1

5

Alumnes que realitzen els estudis amb beca
Beques FPI del  Govern d’Espanya   ............................... 2
Beques Predoctorals del Govern Balear      ……………... 3
Beques  de la Fundació Carolina  .................……………. 2
Beques de la Fundació del Banco de Santander  . ..….... 1
Beques  de  la Fundació Telefònica …......……………….. 1
Beques pròpies dels grups de recerca de la UIB  ............ 2

11

Les característiques de l’alumnat que se mostren a  la Taula 2.3.1 son molt semblants al del 
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curs 08-09: 
• L’alumnat procedeix majoritàriament de la UIB (70%) 
• La incidència de l’alumnat provinent d’universitats estrangeres és moderada (22%)
• L’alumnat estranger és fonamentalment de països sudamericans (80%)
• Important nombre d’alumnes cursen els seus estudis (48%) amb beques d’institucions 

públiques o privades. 
Se  constata  també la  nul·la  participació  d’alumnat  d’altres  països  de  la  Unió  Europea i  la 
presència testimonial d’alumnat espanyol de fora de la UIB (9%)

Anàlisi de la satisfacció de l’alumnat
Font:

• Informe de satisfacció dels alumnes de postgrau amb el seu pla d’estudis. Alumnes de la UIB  
matriculats a  màsters oficials. Màster en Ciència i Tecnologia Química. SEQUA

A l’informe realitzat pel Servei d’Estadística i Qualitat Universitària (SEQUA) sobre la satisfacció 
de l’alumnat. El document te una estructura diferent d’altres models utilitzats en cursos previs i  
bàsicament demana opinió a l’alumnat sobre. 

1. Organització/ Planificació del programa formatiu
2. Suport i admissió d’estudiants
3. Personal acadèmic
4. Recursos materials i serveis
5. Resultats 

Se demana també que l’alumnat s’autovalori i que faci comentaris i propostes de millora.

L’informe conté algunes dades sobre els mateixos aspectes a altres d’estudis de màster de la 
UIB, la qual cosa permet comparar la situació relativa de la titulació de MCTQ (el percentatge  
de participació de l’alumnat en les enquestes d’altres estudis de la UIB és molt semblant al de 
MCTQ).  La següent taula fa un resum de les puntuacions obtingudes al MCTQ i el promig de la  
resta d’estudis de màster de la UIB

Taula 2.3.2 Comparació dels resultats de l’enquesta de satisfacció dels alumnes de MCTQ i  
del conjunt de màsters a la UIB. La puntuació mínima és 1 i la màxima 4

MCTQ UIB
Organització/ Planificació del programa formatiu

Adequació i varietat de les activitats formatives 3,50 2,53
Cronograma (distribució semestral d’activitats formatives) 3,00 2,53
Horari de classes 3,25 2,97
Càrrega de treball 3,25 2,46
Coherència i adequació entre la metodologia d’avaluació i les competències 3,25 2,64
Informació sobre els canals de participació dels alumnes  3,00 2,59

Suport i admissió d’estudiants
Accessibilitat  de  la  informació  (pla  d’estudis,  assignatures,  guies  de  centre, 
pàgina web, etc.)

3,50 3,14

Procés de matrícula i informació prèvia 3,00 2,74
Personal Acadèmic

Grau de seguiment del professorat de la guia docent 3,75 2,82
Tutoria i orientació acadèmica del professorat  adreçades a superar amb èxit les 
assignatures

3,75 2,98

Esforç del professorat per fomentar la participació a classe i preocupació per 
l’aprenentatge de l’alumne

3,75 2,96

Estructura i claredat expositiva del professor 3,75 2,91
Coordinació entre el professorat 3,50 2,32

Recursos materials i serveis
Informació i suport dels serveis administratius 2,75 2,88
Adequació de les aules, les instal·lacions, etc. 3,25 2,73

Resultats
Satisfacció amb la formació rebuda 3,25 2,84
Grau de satisfacció global amb els estudis 3,50 2,80
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El  canvi  de  modelo  d’enquesta  de  satisfacció  utilitzat  pel  SEQUA  durant  el  present  curs 
acadèmic en relació a altres previs dificulta, en part, la comparació amb els resultats d’anys 
anteriors.  No  obstant  hi  ha  algunes  preguntes  com  la  “Coherència  i  l’adequació  entre  la 
metodologia  d’avaluació  i  les  competències  previstes”  i  l’“Accessibilitat  de  la  informació  (pla 
d’estudis,  assignatures,  guies de  centre,  pàgina  web,  etc.)”  que són absolutament  idèntiques als 
d’altres models. Les puntuació atorgades a aquestes preguntes per l’alumnat en 2008-2009 va 
ser de 3,4 i 3,09, respectivament, en tant que al curs 2009-2010 les puntuacions han estat 3,25 
i  3,50. 
Excepte en la qüestió relativa a la “Informació i suport dels serveis administratius”, l’índex de 
satisfacció de l’alumnat és molt alt, sempre igual o superior a 3,00, en tots els aspectes que 
tractats. 
S’ha de destacar l’excel·lent valoració del personal acadèmic, que obté puntuacions de 3,75 en 
la majoria dels aspectes que se contemplen,  molt superior a la mitjana de les puntuacions 
obtingudes pel professorat d’altres estudis de màster. Inclús en l’apartat de “coordinació del 
professorat” la diferència és de 1,18 punts, realment una diferència molt alta.  
Molt  important  és  també l’alt  índex  de  satisfacció  obtingut  en  els  recursos  materials 
(equipaments), 3,25, una altra vegada molt superior a la mitjana de la resta d’estudis.
Hi ha preguntes de l’enquesta, com és l’“Adequació i varietat de les activitats formatives” on la 
puntuació obtinguda al MCTQ es superior en gairebé un punt (0,97) a la resta dels estudis 
considerats. 
Finalment cal destacar els resultats a l’apartat de resultats. D’una banda, l’índex de satisfacció 
en relació a la “formació rebuda”, és molt alt (3,25) i pràcticament idèntic al del curs 2008-2009 
(3,27) per una pregunta equivalent i de l’altra  el “grau de satisfacció global amb els estudis” (3,50) 
és lleugerament superior al 3,00 atorgat per l’alumnat de 2008-2009 quan se’ls demanava sobre el grau 
de “compliment de les expectatives inicials que l’alumnat tenia en la titulació” 
En definitiva, se pot concloure que  els estudiants del MCTQ estan altament satisfets amb el  
estudis realitzats, especialment en lo relatiu al professorat, a la formació rebuda i competències  
adquirides.

B) Grup d’interès: Professorat
Anàlisi del tipus de professorat

Taula  2.3.3. Resum  del  professorat  del  MCTQ  del  curs  2009-2010.  Se  considera  tant  el  
professorat  responsable  d’assignatures reglades com els  directors  i  tutors  de  Projectes de  
Màster.
Professorat  de  la  UIB  (Departaments  de  Química,  Física  i 
Biologia Fonamental i Ciències de la Salut) 

32

Catedràtics d’Universitat: 10
Titulars d’Universitat: 17
Professors Contractats doctors: 2
Investigadors Programa Ramón y Cajal: 1
Professors Associats (Dr.): 1
Tècnics especialistes (Dr.): 1

Professorat  convidat  d’altres  universitats  espanyoles  i 
estrangeres. 7
Prof. Juan A. Cárcel. TU. Universitat  Politècnica de Valencia
Prof. José Bon.  TU. Universitat  Politècnica de Valencia
Dr.  Bartomeu  Simonet.  Investigador  contractat.  Universidad  de 
Córdoba
Prof. José Benito Quintana Álvarez. Universidad de Santiago de 
Compostela.
Prof.  Marcela  A.  Segundo.  Universidade  de  Porto.  Porto 
(Portugal)
Prof. Antonio O. Rangel. Universidade Catolica Portuguesa. Porto 
(Portugal)



Universitat de les
Illes BalearsUIB

MEMÒRIA ANUAL DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL 
TÍTOL MÀSTER EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA QUÍMICA 

(MCTQ)

Codi: MASA-MCTQ-2

Versió: 2

Pàg.: 8 de 20

Prof. Olaf Elsholz Universitat d’Hamburg. Hamburg (Alemanya)

En conjunt  el  claustre  de professorat  del  màster  té  una sòlida formació i  experiència,  tant 
docent  com  investigadora,  amb  un  promig  de  més  de  3  sexennis  d’investigació  avaluats 
positivament per la CNEAI. 
El professorat espanyol i estranger convidat imparteix aproximadament uns 10 crèdits del total 
anual i és també un professorat d’altíssim prestigi en els seus camps d’especialització. Aquest 
professorat  manté,  en  general  unes  relacions  professionals  molt  consolidades  amb  el 
professorat del Departament de Química de la UIB. 

Anàlisi de la satisfacció del Professorat
Font:

• Converses del  professorat  amb la  direcció  del  màster  i  la  CGQ i  actes de les reunions del  
Consell del Departament de Química

• Informe sobre la satisfacció i  les necessitats del professorat  dels màsters oficials de la UIB.  
Màster en Ciència i Tecnologia Química. SEQUA 

 
A les memòries d’avaluació i  seguiment de la qualitat de cursos anteriors del MCTQ queda 
constància de l’alt grau d’entusiasme i de la important tasca docent realitzada pel professorat  
del  màster.  La  millor  prova  d’aquesta  bona  praxis  és  l’alta  valoració  aconseguida  a  les 
enquestes de satisfacció de l’alumnat. 
L’informe està  estructurat  en dues parts,  una  primera on se recullen les opinions sobre el 
programa formatiu i les propostes d’actuació, i una segona on se fa la valoració de les tasques 
realitzades pel professorat. Dins d’aquestes dues parts se tracten diversos aspectes parcials, 
de manera que l’estudi d’opinió queda estructurat de la següent manera:

1. Grau de satisfacció del professorat amb el programa formatiu i propostes d’actuació.
1.1. L’organització general del màster
1.2. La coordinació amb el professorat del mateix màster
1.3. Els horaris
1.4. El pla d’acció tutorial
1.5. El nivell de preparació previ de l’alumnat
1.6. L’adquisició de l’alumnat de les competències i els objectius previstos
1.7. L’adequació de les aules, les instal·lacions, etc.
1.8. El suport dels serveis administratius
1.9. El pla de formació del PDI a la UIB

2. Valoració de les tasques realitzades pel professorat i detecció de necessitats
2.1. La Guia docent
2.2. El cronograma o pla de treball de l’alumnat
2.3. Les metodologies d’ensenyament-aprenentatge
2.4. L’activitat tutorial
2.5. L’avaluació de les competències

El professorat del MCTQ està satisfet o molt satisfet en tots els aspectes que contempla el  
primer punt de l’estudi. Els aspectes pitjor valorats són “el pla d’acció tutorial” i “l’organització 
general del màster” on el percentatge de professorat satisfet o molt satisfet és del 56% i el 67%, 
respectivament.  La tònica general  és que més del 75% està  satisfet  o  molt  satisfet  en las 
qüestions dels punts 1.2, 1.5, 1.7, 1.7 i 1.9. Els aspectes millor valorats del qüestionari són  el  
“suport  dels  serveis  administratius”   i  “l’adquisició  de  l’alumnat  de  les  competències  i  els 
objectius previstos” dels que el 100% del professorat està satisfet o molt satisfet. 
Comparat amb les opinions de la resta del professorat de màsters de la UIB, el professorat del  
MCTQ mostra un major índex de satisfacció en tots els aspectes que se valoren en el punt 1 de 
l’informe.  Solament  l’apartat  de “l’organització  general  del  màster”  està  millor  valorat  en el 
conjunt de la UIB, (2,84 de puntuació promig)  que al MCTQ, 2,75. 
Especial  rellevància  tenen  les  dades  de  “nivell  de  preparació  previ  dels  alumnes”  on  el 
percentatge de professorat de la UIB que se troba satisfet o molt satisfet és del 53% en front 
del 78% del professorat del MCTQ (25 punts percentuals de diferència). 
També cal destacar,  atesa l’extraordinària importància de la qüestió, la diferencia de valoració 
de “l’adquisició de l’alumnat de les competències i objectius previstos”, expressada pel promig 
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del professorat de la UIB, un 80%, i el professorat del MCTQ, un 100%, ja apuntat prèviament.  
És aquest una magnífica dada, indicativa de la gran satisfacció del professorat amb la qualitat  
dels titulats que estan formant.
El segon punt de l’informe mostra la valoració del professorat (molt difícil, difícil, fàcil i molt fàcil)  
sobre diversos aspectes de la seva tasca docent. En general, la majoria del professorat troba 
aquestes tasques fàcils o molt fàcils. No obstant hi ha dos aspectes que caldria destacar. Un 
d’ells és que un 56% del professorat troba difícil o molt difícil la utilització de l’eina informàtica 
per la introducció dels continguts a la web de la universitat (guies docents, cronogrames, etc, 
en AGORA). Atès que el professorat d’aquest màster és un usuari habitual de programes de 
software  i  d’eines  informàtiques,  absolutament  imprescindibles  per  realitzar  la  seva  tasca 
docent e investigadora, aquesta valoració és indicativa del nivell de complexitat, o de la poca 
utilitat, de les eines informàtiques d’AGORA per a la gestió de la docència.

C) Grup d’interès: Personal d’Administració i Serveis
No se disposa de dades oficials sobre el grau de satisfacció del PAS que s’encarrega de la 
gestió administrativa del màster. 
De cara al client (alumnat i professorat) el PAS s’ha mostrat sempre competent i amable i així 
queda reflectit a l’índex de satisfacció de l’alumnat, malgrat que aquest manifesta un cert grau 
d’insatisfacció a l’hora d’obtenir suport en els processos de gestió administrativa. No és aquest  
l’opinió del professorat.

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

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora

A la UIB no hi ha un programa específic d’avaluació, promoció i reconeixement del professorat  
en raó de la seva activitat docent en qualsevol màster o docència de postgrau. Els programes 
que hi ha en aquest sentit són globals de tota l’activitat docent, tant de grau com de postgrau. 
Molt puntualment, se fa un tractament diferencial de la docència de postgrau com a mèrits per 
l’obtenció  dels  complements  retributius  d’estímul  i  reconeixement  de  la  docència  i  de  la  
formació permanent que promou el  Govern Balear,  però inclús en aquest  cas no se té en 
compte, en absolut, la qualitat dels estudis de postgrau (Menció de Qualitat) 
El Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té tres programes d’incentivació de la 
qualitat educativa i de la recerca a la universitat que se tradueixen en complements retributius 
d’estímul i reconeixement: (1) a la docència i la formació permanent del docent, (2) de l’activitat  
investigadora i (3) de l’excel·lència investigadora.  Tot el professorat del Màster en Ciència i 
Tecnologia Química que ha estat en condicions de sol·licitar aquests complements i  els ha 
sol·licitat, ha estat avaluat positivament. Ho mateix s’ha de constatar en relació a l’avaluació de 
l’activitat investigadora (sexennis d’investigació) del Ministeri d’Educació.
D’altra banda, i com s’ha especificat a l’apartat anterior,  l’alumnat del MCTQ del 2009-2010, 
valora  molt  positivament  la  tasca  docent  del  seu professorat,  especialment  les tasques de 
tutoria  i  orientació  acadèmica  adreçada  a  superar  amb  èxit  les  assignatures  i  l’esforç  del 
professorat  per  fomentar  la  participació  a  classe  i  la  preocupació  per  l’aprenentatge  de 
l’alumne. Aquests aspectes juntament amb la pràcticament nul·la taxa d’abandonament dels 
estudis, constitueixen un estímul en la tasca docent del professorat.
 

2.5 RESULTATS DE LES ACTIVITATS DE MOBILITAT, SI ESCAU

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora
Mobilitat del Professorat:
El  Màster  en Ciència  i  Tecnologia  Química,  com s’ha indicat  anteriorment,  compta amb la 
col·laboració del professorat d’altres universitats espanyoles i estrangeres que, tradicionalment 
se desplacen al Campus de la UIB per realitzar la seva tasca docent presencial.  
Les  despeses d’aquest desplaçaments, han estat subvencionades, en part amb el programa 
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de “subvenciones para favorecer la movilidad de profesores visitantes en másteres oficiales. 
Curso 2009-2010” del Ministerio de Educación espanyol, en part amb el programa propi del 
Centre d’Estudis de Postgrau de la UIB i en part amb fons propis del MCTQ, del Departament 
de Química i del grups de recerca que participen al màster. La següent taula recull el treball  
realitzat professorat visitant.

Taula 2.5.1. Tasca docent del professorat visitant el curs 2009-2010
Professor Universitat de 

procedència
Tasca Docent Mòdul 

d’especialització
Prof. Juan A. Cárcel. Universitat  Politècnica 

de Valencia
1 ECTS Enginyeria 

Agroalimentària
Prof. José Bon Corbin Universitat  Politècnica 

de Valencia
1 ECTS Enginyeria 

Agroalimentària
Dr. Bartomeu Simonet. Universidad de Córdoba 1 ECTS Eines per a 

l’experimentació en 
Química

Prof. José Benito 
Quintana Álvarez. 

Universidad de Santiago 
de Compostela.

1 ECTS Automatizació del 
laboratori  Química 
del Medi Ambient

Prof. Marcela A. 
Segundo.

Universidade de Porto. 
Porto (Portugal)

1 ECTS Automatizació  del 
laboratori   Química 
del Medi Ambient

Prof. Antonio O. 
Rangel. 

Universidade Catolica 
Portuguesa. Porto 

(Portugal)

1 ECTS Automatizació  del 
laboratori   Química 
del Medi Ambient

Prof. Olaf Elsholz Universitat d’Hamburg. 
Hamburg (Alemanya)

1 ECTS Automatizació  del 
laboratori   Química 
del Medi Ambient

 

Mobilitat de l’alumnat
Con  ja  s’ha  apuntat  prèviament,  els  estudis  de  Màster  en  Ciència  i  Tecnologia  Química, 
constitueixen el període formatiu de la titulació de Doctor en Ciència i Tecnologia Química a la 
UIB. Una part important en la formació de l’alumnat és la realització d’estades científiques a 
altres centres de recerca i d’educació superior a Espanya o a l’estranger. Aquestes estades no 
son obligatòries, però si desitjables i moltes vegades se tradueixen en assistència a congressos 
o encontres científics i altres tipus d’estades formatives de més llarga durada.
Aproximadament un  45% del total del 23 alumnes del màster, han realitzat aquests tipus de 
estades.   Les  activitats  de  mobilitat  han  estat  subvencionades  pel  “Programa  d’ajuts  de 
mobilitat  de estudiants  de la  UIB matriculats  en un programa de doctorat  amb Menció  de 
Qualitat” del Centre d’Estudis de Postgrau de la UIB (5), pel “Programa d’ajuts de a l’assistència 
a congressos i estades de treball” (6), pel Departament de Química i els seus grups de recerca 
(4), per altres institucions (2). La taula 2.5.2 mostra un resum de les activitats realitzades i el 
resultats produïts.

Taula 2.5.2. Mobilitat de l’alumnat del MCTQ en 2009-2010 i resultats de la mobilitat
Nre. d’alumnes que han assistit a congressos 8
Nre d’assistències a congressos nacionals i internacionals 10
Nre.de posters presentats en congressos nacionals i internacionals 9 
Nre.de comunicacions orals presentades en congressos nacionals i 
internacionals

3

Nre. estades de formació en altres centres d’R+D+I 23

3 1 estada de formació de tres dies a l’Institut Químic de Sarrià, Barcelona
   1 estada de formació de dues setmanes a l’Instituto Nacional del Carbón. CSIC. Oviedo
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2.6 RESULTATS DE LES PRÀCTIQUES EXTERNES, SI ESCAU

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora

El màster no té pràctiques externes

2.7 CONVENIS

Convenis específics establerts per 2009-2010.
- Conveni  amb la Fundació Carolina per 2 beques per alumnes d’universitats d’Amèrica 

Llatina
- Conveni de la UIB amb la Fundació del Banc de Santander  per  al patrocini de beques 

per alumnes provinents de països sudamericans
- Conveni de la UIB amb la Fundació Telefònica  per  al patrocini de beques per alumnes 

provinents de països sudamericans
- Incorporació del Màster al Programa Averrores de col·laboració docent amb els països 

del Magreb.

Altres Convenis específics 
- Conveni amb la Universidad de Turin per a la col·laboració en docència de postgrau i 

intercanvi d’alumnat.
- Conveni  específic  per  a  la  col·laboració  docent  en  estudis  de  postgrau  amb  la 

Universitat Politècnica de València
- Conveni amb la University of Sheffield per a l’intercanvio d’alumnat de postgrau (dins el  

Programa Erasmus)
- Convenis genèrics de col·laboració docent i investigadora amb:

o Universidad de Castilla la Mancha
o Universidade de Porto. Portugal
o Universidade Catolica Portuguesa. Portugal
o Universitat d’Hamburg. Alemanya
o Centro de Investigación en Materiales Avanzados S.C. (Chihuahua, Mèxic)

2.8 RESULTATS DE LA INSERCIÓ LABORAL

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora

Malgrat la insistència d’aquesta Comissió de Garantia de la Qualitat, a hores d’ara no tenim 
enquestes ni dades oficials sobre la inserció laboral dels titulats de màster.
No  obstant,  atesa la naturalesa d’aquests estudis (període docent del  doctorat  en ciència i 
tecnologia  química)  la  major  part  de  l’alumnat  titulat  el  curs  2009-2010,  8  dels  11  totals, 
continua amb la fase de realització de la tesi doctoral. 
Les dues titulades amb beca de la Fundació Carolina han tornat  al  seu país d’origen,  una 
d’elles a Hondures, per incorporar-se com professor al sistema d’ensenyament superior, i l’altra  
a Cuba per reincorporar-se com a tècnic al sector d’aigües, gas i  electricitat  de l’“Empresa 
Nacional  de  Anàlisis  i  Servicios  Técnicos”.  Finalment,  el  tercer  titulat  s’incorpora  com  a 
professor interí al sistema d’ensenyament mitjà a la CAIB. 
La  totalitat  de  l’alumnat  que  continua  en  el  període  de tesi  doctoral  ho fa  amb una  beca 
predoctoral: 1 FPI del MICINN, 1 de la Conselleria d’R+D+I del Govern Balear, 1 del Programa 
Averroes de col·laboració  amb països del  Mediterrani  Sud i  1  d’altres institucions privades 
(Fundació del Banc de Santander) o beques i contractes de fons propis dels grups de recerca 
(2). 

2.9 ASSOLIMENT DE LES COMPETÈNCIES
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Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora
És convenient fer constar que a les guies docents de les assignatures, publicades a la pàgina 
web del MCTQ i a l’abast de tot l’alumnat, s’estableix, de forma explícita, quines, de  totes les  
competències genèriques i específiques de la titulació, són les treballades a cada assignatura 
concreta.  Per  tant,  la  CGQ  entén  que  el  grau  d’assoliment  de  les  competències  està 
directament relacionat amb les qualificacions obtingudes per l’alumnat, qualificacions que el 
professorat ha emès tenint  en compte les competències genèriques i  específiques de cada 
matèria. A la Taula 2.9.1 se mostra el resum de les qualificacions de l’alumnat al curs 2009-
2010 

Taula  2.9.1. Resum del  les  qualificacions  i  puntuacions  obtingudes  a  les  assignatures  de 
màster en una baremació entre 1 i 10
Nombre d’Excel·lents 52
Nombre de Notables 43
Nombre d’Aprovats 2
Nombre de Suspensos 0
Nombre de No presentats 19
Qualificació mitjana del ECTS del curs 8,4
Qualificació mitjana dels Projectes de Màster 8,3
Qualificació mitjana dels expedients acadèmics globals4 8,1

Del  total  de  116 assignatures  cursades  per  l’alumnat,  un  45%  obtenen  una  qualificació 
d’excel·lent,  37% tenen una qualificació de notable i  tan sols un 1,7% tenen la qualificació  
d’aprovat.  Aquestes  dades  donen  una  idea  del  nivell  d’assoliment  de  les  competències 
genèriques i específiques que se treballen en les assignatures.
En termes d’alumnat, el nivell d’adquisició de competències ha d’estar relacionat amb la nota 
mitjana del seu expedient. En aquest sentit, un 13,0% obté una qualificació global d’excel·lent 
(3/23) amb notes superiors a 9,0, un 69,6% obté un notable amb una nota igual o superior a 8,1 
(16/23) i un 8,7% obté una qualificació de notable amb una nota entre 8,0 i 7,0 (2/23). No hi ha  
cap  alumne  amb  qualificació  mitjana  d’aprovat  i  hi  ha  dos  alumnes  (8,7%)  que  no  s’han 
presentat  a  cap  de  les  assignatures  matriculades,  probablement  per  abandonament  dels 
estudis. 
En definitiva, els indicadors mostren que, tan pel que fa al Projecte de Màster, com pel que fa a  
la  resta  d’  assignatures,  hi  ha  un altíssim d’assoliment  de les competències genèriques i  
específiques que se treballen en el  MCTQ. Amb nota mitjana dels  expedientes acadèmics  
globals de notable alt, molt semblant a la obtinguda en edicions prèvies. 

2.10 ACTIVITATS DE TUTORITZACIÓ I ORIENTACIÓ
Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora

El professor que realitza les tasques de tutorització i orientació de l’alumne és el director dels 
treballs del  Projecte de Màster,  el  qual ha estat  prèviament assignat per la directora de la 
titulació en funció de l’itinerari  d’especialització de l’alumne, formació prèvia i  grau d’afinitat 
entre el professor i l’alumne. El professor tutor aconsella a l’alumne sobre les assignatures més 
convenients per a la seva formació, tenint en compte el Projecte de Màster assignat i les seves  
preferències de formació. El professor tutor també orienta l’alumne sobre les possibles estades 
de treball fora de la UIB, així com sobre l’assistència congressos i encontres científics.
Les activitats de tutorització i orientació són, en general, bé valorades per l’alumnat, que les 
qualifica amb un 3,75 en una escala d’1 a 4.  

2.11 RECLAMACIONS, QUEIXES I SUGGERIMENTS

4 Se tenen en compte la qualificació de totes les assignatures qualificades a l’expedient de l’alumnat, independentment 
de si han estat cursades el 2009-2010 o en curs precedents.
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Nombre de queixes i suggeriments presentats 0
Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora

No hi ha hagut cap reclamació que s’hagi de fer constar. 
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PUNTS FORTS, PUNTS FEBLES I PROPOSTES DE MILLORA DERIVADES DE L’ANÀLISI 
DE LES DADES DE L’APARTAT 2.

Molts dels punts forts i alguns dels punts febles que se llisten aquí per al curs acadèmic 2009-
2010 ja ho eren a edicions prèvies, però és necessari tornar-los a enunciar, ja que són part 
essencial de l’anàlisi de la situació actual.

A) PUNTS FORTS
a. Estudis  de  postgrau  molt  consolidats  que  donen  accés  al  període 

investigador d’un Programa de Doctorat amb Menció de Qualitat del Govern 
d’Espanya. 

b. Elevada taxa d’èxit. Aproximadament un 55% de l’alumnat obté la titulació en 
un curs acadèmic, un  36 % ho fa en 18 mesos un 10 % necessita  dos cursos 
o més per obtenir la titulació.  

c. La taxa d’abandonament dels estudis és realment baixa (8%) i al voltant del 
73%  de l’alumnat titulat continua amb els estudis de doctorat.

d. La  major  part  de  l’alumnat  realitza  els  estudis  amb  financiació 
d’institucions  públiques  o  privades (Beques  FPI,  FPU,  Govern  Balear, 
Fundació Carolina, Fundació Banc de Santander, Fundació Telefònica, entre 
d’altres)

e. Màster molt bé dotat d’infraestructures i mitjans materials  que l’alumnat 
qualifica amb un 3,25 en una escala d’1 a 4. 

f. Alumnat  molt  satisfet  amb la  titulació. En  una  escala  d’1  a  4  l’alumnat 
qualifica amb un 3,50 el grau de la seva satisfacció global amb els estudis i 
amb un 3,25 el grau de satisfacció amb la formació rebuda.  

g. Claustre de professors molt qualificat i especialment adequat pels objectius 
del  títol,  molt  bé valorat  per  l’alumnat  de la titulació i  amb un alt  grau de 
professorat visitant internacional.

h. Alumnat amb un important grau de mobilitat nacional i internacional que 
assisteix  regularment  a  congressos  científics  nacionals  i  internacionals  i  fa 
estades de treball en altres centres de recerca.

i. Els  titulats  tenen  una  alt  nivell  formatiu  de  postgrau  en  ciència  i 
tecnologia  química (descriptors  de  Dublín)  amb  un  excel·lent  nivell 
d’adquisició de les competències genèriques i específiques establertes al pla 
d’estudis de la titulació. 

B) PUNTS FEBLES
a. Titulació  poc  reconeguda  per  les  institucions  locals,  autonòmiques  i 

l’administració  pública  en  general,  que  no  la  té  en  compta  (com  a  altres 
titulacions similars de màsters universitaris) per a la promoció interna ni a les 
convocatòries públiques de treball

b. Malgrat  la  Menció  de  Qualitat  del  MEC,  la  titulació  és  poc  coneguda  i 
reconeguda, fora de l’àmbit universitari. És un punt feble de gairebé tots els 
màsters universitaris amb perfil acadèmic i investigador 

c. Participació  moderada  d’alumnat  estranger  i  espanyol  d’altres  universitats 
diferents de la UIB, indicant un grau d’internacionalització bastant millorable. 

C) PROPOSTES DE MILLORA

Moltes de les propostes de millora que se fan en aquest apartat no són noves. Algunes 
d’elles se repeteixen gairebé des del primer anàlisi que se va realitzar per la CGQ el curs  
2006-2007, la qual cosa vol dir que hi ha situacions molt arrelades en el comportament del  
sistema que són molt difícils de canviar. 

1. Consolidar les polítiques de publicitat i difusió del MCTQ a nivell estatal i internacional,  
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especialment en la zona d’Amèrica Llatina (on estratègicament se pensa hi pot haver 
més èxit) per tal d’augmentar l’índex de matrícula i de consolidació de la titulació. 
Responsable de l’acció: Centre d’Estudis de Postrau de la UIB, Directora de la titulació

2. Millora en els processos administratius. Principalment sobre la gestió i  el control de 
matrícules. Prestar particular atenció al correcte establiment dels períodes formatius i  
d’investigació de l’alumnat
Responsable de l’acció: Centre d’Estudis de Postrau de la UIB, Serveis Administratius. 
Directora de la titulació

3. Major i millor control sobre les dades del màster que afecten els indicadors de progrés i 
resultat  de  l’aprenentatge:  nombre  d’alumnes  matriculats,  crèdits  presentats  i  no 
presentats.
Responsable de l’acció: CEP. Serveis Administratius. SEQUA.

4. Implementar els processos  adients per conèixer l’índex de satisfacció dels diversos 
grups d’interès, especialment del personal d’administració i serveis. 
Responsable de l’acció: Centre d’Estudis de Postrau de la UIB, SEQUA

5. Implementar processos de seguiment de la inserció laboral dels titulats.
Responsable de l’acció: Centre d’Estudis de Postrau de la UIB, SEQUA

6. Implementar  processos  que  permetin  valorar  l’índex  de  satisfacció  de  l’alumnat  en 
relació al Projecte de Màster. Tractament estadístic singular dins els indicadors de la 
titulació.
Responsable de l’acció: Centre d’Estudis de Postrau de la UIB, SEQUA. Directora de la 
titulació

7. Conscienciació del professorat de la importància de participar en el processos d’opinió 
per poder realitzar una avaluació estadística significativa de la situació dels estudis i 
dels seus grups d’interès

 Responsable de l’acció: Directora del màster i coordinadors de mòduls del màster

8. Millora del suport econòmic de la UIB els estudis de màster: financiació dels crèdits 
pràctics, especialment els de Projectes de Màster.

Responsable  de  l’acció:  Centre  d’Estudis  de  Postrau  de  la  UIB.  Direcció  del 
Departament  de  Química,   Directora  del  màster,  Vicerrectorats  d’Ordenació 
Acadèmica i d’Investigació

9. Valoració de la tasca docent (tutorització i direcció) del professorat en els Projectes de 
Màster.  

Responsable  de  l’acció: Centre  d’Estudis  de  Postrau  de  la  UIB.  Direcció  del 
Departament de Química,  Directora del màster, Vicerrectorats de Professorat

10. Millora en el reconeixement de la titulació i els seus titulats en l’àmbit de l’administració  
pública

Responsable de l’acció: Direcció del CEP, Directora del màster

11. Promoció  de  la  titulació  de  màster  en  la  empresa  privada  i  pública,  promovent  la 
realització de  Projectes de Màster  conjuntament dirigits  per professorat  de la  UIB i 
professionals externs.

Responsable de l’acció: Direcció del CEP, Directora del màster
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ACCIONS REALITZADES COM A CONSEQÜENCIA DE LES PROPOSTES DE MILLORA DEL CURS 
2008-2009

Acció realitzada
Accions de difusió tendents a la captació d’alumnat

• Anuncis publicitaris en els mitjans de comunicacions locals (premsa escrita). 
• Notícies  en  la  revista  QuimiBal,  revista  del  Col·legi  de  Químics  de  les  Illes  Balears  amb 

distribució local.
• Difusió del màster entre els col·legiats del Col·legi de Químics de Balears realitzada des de la 

seva secretaria mitjançant correu electrònic. 
• Difusió  en  els  països  sudamericans  mitjançant  la  convocatòria  de  beques  de  la  Fundació 

Carolina i Banc de Santander
Accions per a la millora de la gestió acadèmica i administrativa

• Transferència als serveis administratius de l’edifici Mateu Orfila de tota la gestió administrativa 
de matriculació i  seguiment dels expedients de l’alumnat,  per tal  d’apropar l’administració a 
professorat i alumnat

• Simplificació de la tasca de qualificació de les assignatures, habilitant l’opció de qualificació on-
line implementat a la intranet AGORA

Accions per a la millora de les tutories
• Millora en la informació a l’alumnat i en tutela de l’alumnat de nou ingrés per tal d’optimitzar el  

temps de treball de l’estudiant i els resultats obtinguts. Parts d’aquestes millores han estat: 
o Revisió de les guies docents de les assignatures i la informació que contenen
o Revisió dels continguts de la pàgina web del màster i de la informació que conté
o Prestar més atenció a les tutories de matricula. El tutor ha d’avaluar la formació prèvia 

de l’alumnat i els requeriments de les assignatures a cursar i del tema de projecte de 
màster assignat, per tal de planificar l’elecció d’assignatures i la seva temporalització, 
principalment en lo relatiu al projecte i aconseguit una millor taxa d’èxit.  

o Assignació de tutors amb especial dedicació a l’alumnat estranger que no coneix  bé el 
sistema educatiu espanyol i,  en ocasions, té dificultats per acomodar-se i seguir el 
ritme habitual  de classes i treballs. 

Accions per millorar el seguiment de la inserció laboral
• Reiteració de la sol·licitud al  Vicerectorat  d’Ordenació Acadèmica,  al  Director del  Centre de 

Postrau i  a la  Direcció  del  SUQUA la  Direcció  del  CEP de la  implantació  d’un sistema de 
seguiment dels titulats, mitjançant carta de la presidenta de la CGQ

Accions per millorar el reconeixement de la titulació i els seus titulats 
• Converses a diferents fors,  de la Directora del Màster i  de la Directora del Departament de 

Química  amb  personal  funcionari  responsable  de  la  Direcció  General  d’R+D+I  del  Govern 
Balear i amb el seu Director per explicar-les la situació dels estudis  i demanar-les el seu ajut  
per a la promoció de la titulació

Accions per millorar el reconeixement del professorat
• Implementació  on-line  (AGORA)  d’enquestes  relatives  a  la  satisfacció  i  necessitats  del 

professorat de la titulació. 
Accions per millorar els equipaments de laboratoris, les infraestructures i els recursos per a la 
docència

• Adquisició d’un nou espectrofluorímetre per a la realització de pràctiques i treballs de projectes 
de màster
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3 ANÀLISI I REVISIÓ DEL PLA D’ESTUDIS

3.1 MODIFICACIONS INTRODUÏDES AL TÍTOL

Modificació introduïda

Data de comunicació 
al Consell 
d’Universitats

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

La titulació de Màster en Ciència i  Tecnologia Química va estar verificada, pel procediment 
abreviat, pel Consejo General de Universidades en 2009, d’acord amb les directives del Reial 
Decret  1393/2007.   La  titulació  de  Màster  en  Ciència  i  Tecnologia  Química  és  el  període 
formatiu del Programa de Doctorat de Ciència i Tecnologia Química, també verificat segon les  
directives del RD1393/2007 i té Menció de Qualitat del Govern Espanyol ininterrumpidament 
des del curs acadèmic 2004-2005, encara sota el marc normatiu del RD778/1998

3.2.1 OBJECTIUS, PERFIL D’INGRÉS I PERFIL DEL TITULAT
L’objectiu principal de la titulació és completar la formació d’aquells graduats en Química o 

en àrees afins a la química que vulguin dirigir la seva carrera professional vers una sortida més 
específica d’investigació i vulguin continuar amb estudis específics de doctorat, la qual cosa 
implica la realització d’una tesi doctoral amb garanties d’èxit.

Aquest  objectiu,  necessàriament  s’ha de concretar,  mitjançant  el  correcte  aprofitament 
dels recursos docents del programa i en funció de les preferències de l’alumne, en la formació 
d’investigadors en:

• Automatització del laboratori químic
• Química mediambiental
• Química i física de materials
• Química  biològica,  biomèdica y sanitària
• Química orgànica
• Enginyeria Agroalimentària

L’alumnat  que  obtingui  la  titulació  haurà  adquirit  un  profund  coneixement,  no  tan  sols  del 
component  teòric  de  les  esmentades  matèries,  si  no  també,  mitjançant  la  realització  del 
Projecte  de  Màster,  dels  procediments  per   estudiar  i  resoldre  problemes  de  recerca 
generalment relacionats amb els projectes de recerca dels grups d’investigació que participen 
en aquest postgrau (grups competitius al catàleg de grups de recerca de la CAIB). El titulat en 
MCTQ  s’haurà  familiaritzat  amb  la  metodologia  científica  més  avançada,  d’utilitat  en  els 
diversos  camps  de  la  investigació  i  de  la  tecnologia  química  i  haurà  utilitzat  les  fonts 
bibliogràfiques i bases de dades científiques necessàries per a dur a terme la seva feina. En 
definitiva, el titulat en MCTQ:

• Tindrà  capacitat  d’integrar  i  crear  els  seus  propis  coneixements  per  resoldre 
problemes reals de química avançada.

• Serà capaç d’estructurar una defensa sòlida dels seus punts de vista personals, 
basant-se en coneixements químics ben fonamentats. 

• Sabrà  elaborar  informes  científics  complexos,  ben  estructurats  i  ben  redactats, 
presentats i defensats front a un auditori qualificat. 

La consecució d’aquest perfil de titulació ha de ser imprescindible per realitzar una tesi doctoral 
i indubtablement útil en qualsevol àmbit social on siguin necessaris tècnics i directius altament 
qualificats.
En conseqüència i tal com se contempla a diversos documents publicats a rel del procés de 
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construcció de l’EEES, els estudis de màster han de servir també per la formació continuada 
dels  professionals  en  actiu.  En  Balears  un  ampli  col·lectiu  implicat  en  la  divulgació  i 
l’ensenyament de la química està constituït pel professorat de l’ensenyament secundari i de 
batxillerat. La inclusió en el pla d’estudis del màster d’un mòdul de “Eines per a la divulgació i  
l’ensenyament de la química” respon a aquest objectiu. 
Per tant, el màster té l’objectiu fonamental de contribuir a la formació de científics i tecnòlegs en  
l’àmbit de la química de la societat balear, però atès el seu caràcter universitari, també pretén 
formar graduats de fora de la CAIB, amb la idea de ser un referent en estudis de qualitat en 
Ciència i  Tecnologia a nivell  estatal.  L’establiment d’aquest  tipus de relacions socials entre 
diverses comunitats, sempre ha de resultar en benefici mutu. En aquest sentit els països de 
Sudamèrica  són  particularment  interessants  pel  seu  potencial  econòmic,  a  més  de  per  la 
similitud de les nostres cultures.  

Perfil de l’alumnat més apropiat per seguir els estudis de la titulació: 
• Graduats (llicenciats) en Química o Ciències Químiques
• Graduats (llicenciats) en Farmàcia
• Graduats (llicenciats) en Bioquímica
• Graduats (Enginyers) en Enginyeria Química
• Graduats (Enginyers) en Enginyeria Industrial, Especialitat en Química
• Graduats (llicenciats) en Ciència i Tecnologia d’Aliments
• Graduats (llicenciats) en Biologia

No obstant això, també hi poden accedir els diplomats actuals i els graduats amb 180 crèdits,  
sempre que compleixin els requisits  del RD 1393/2007.  En qualsevol cas l’alumnat haurà de 
tenir una formació superior acreditada en Química.

3.2.2 ORGANITZACIÓ/PLANIFICACIÓ DEL PROGRAMA FORMATIU
No hi ha hagut cap modificació d’aquest aspectes de la titulació en relació a edicions anteriors.
El programa està clarament establert en la Memòria de Sol·licitud d’implantació de la Titulació 
de  Màster  en Ciència  i  Tecnologia  Química,  presentat  a  la  CAIB en 2005 i  posteriorment 
verificat d’acord amb les directrius del Reial Decret 1393/2007.

3.2.3 ACCÉS I ADMISSIÓ D’ESTUDIANTS
No hi ha hagut cap modificació d’aquest aspectes de la titulació en relació a edicions anteriors.
Els requisits d’accés i admissió estan establerts en la Memòria de Sol·licitud d’implantació de la 
Titulació  de  Màster  en  Ciència  i  Tecnologia  Química,  presentat  a  la  CAIB  en  2005  i 
posteriorment verificat d’acord amb les directrius del Reial Decret 1393/2007.

3.2.4 PERSONAL ACADÈMIC
No hi ha hagut cap modificació d’aquest aspectes de la titulació en relació a edicions anteriors.
El professorat responsable està clarament establert en la Memòria de Sol·licitud d’implantació 
de la Titulació de Màster en Ciència i  Tecnologia Química, presentat a la CAIB en 2005 i i 
posteriorment verificat d’acord amb les directrius del Reial Decret 1393/2007.

3.2.5 RECURSOS MATERIALS I SERVEIS
No hi ha hagut cap modificació d’aquest aspectes de la titulació en relació a edicions anteriors,  
si  s’exceptua el  que se recull  a l’apartat d’“Accions realitzades com a conseqüència de les 
propostes de millora” de l’anterior secció de la present memòria

3.2.6 RESULTATS
Veure els diversos apartats de la secció 2 de la present memòria

3.3 PROPOSTES DE MODIFICACIONS DEL TÍTOL PER AL PRÒXIM CURS
A partir de l’anàlisi dels punts anteriors, si escau, es podran proposar modificacions del títol.
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No se proposa cap modificació de la titulació ni a curt, ni a mig termini

4 SISTEMA DE GARANTIA INTERN DE QUALITAT

4.1 ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE QUALITAT
RESPONSABLE DE QUALITAT
Nom Josefa Donoso Pardo

E-mail josefa.donoso@uib.es

Telèfon 971173490 Fax 971173426

COMISSIÓ DE GARANTIA DE QUALITAT (CGQ)
Nom

Josefa Donoso Pardo Responsable de qualitat
Carmen Rosselló Matas PDI, Directora de la titulació
Francisco Muñoz Izquierdo PDI
Enrique Gómez Benito del Valle Degà del Col·legi de Químics de Balears
Valeria Eim Iznardo Alumne
Consuelo Hernández Guerra PAS

4.2 POLÍTICA, OBJECTIUS DE QUALITAT I LÍNIES ESTRATÈGIQUES
El disseny de Sistemes de Garantia Interna de Qualitat conforma un element essencial en la 
política  i  activitats  formatives  de  totes  les  titulacions  de la  UIB,  per  aquesta  raó  fixen  per 
endavant els objectius que pretenen assolir com a resultat de la seva implantació. 
Concretament  l’objectiu  bàsic del  SGIQ del  Programa de Doctorat  en Ciència  i  Tecnologia 
Química (PDCTQ) és garantir la qualitat de la titulació, la qual cosa implica la revisió i millora, 
sempre que es consideri necessari, dels seus programes formatius. Aquesta revisió i millora 
sempre ha de tenir com a referència les necessitats i expectatives de l’alumnat, en tant que 
principal  grup  d’interès  de  la  titulació,  del  professorat,  l’altre  principal  grup  d’interès  del 
programa i del personal d’administració i serveis, en tant que col·lectiu directament implicat en 
la gestió dels recursos materials i humans del programa. En qualsevol cas, no s’ha de perdre 
de vista que els titulats universitaris s’han d’inserir en el sistema productiu social (educatiu, 
empresarial, administratiu, industrial, etc.) i  que, per tant,  els processos de millora s’han de 
realitzar sempre tenint en compta les demandes social.
Ha de ser també un objectiu del SGIQ el mantenir els seus grups d’interès sempre informats 
sobre les actuacions de revisió i millora realitzades a la titulació i recollir els seus suggeriments i 
propostes per tal de mantenir-se sempre actualitzat
En  l’elaboració  del  seu  SGIQ,  el  Programa  de  Doctorat  en  Ciències  Experimentals  i 
Tecnologies (Ciència  i  Tecnologia  Química)  contempla entre  d’altres,  els següents principis 
d’actuació:

 Legalitat  i  seguretat  jurídica:  dissenya  el  seu  SGIQ  d’acord  amb  la  legislació  
universitària vigent i amb els criteris i directrius per a la garantia de la qualitat establerts  
en l’Espai Europeu d’Educació Superior

 Publicitat,  transparència  i  participació:  dona  difusió  al  procés  d’elaboració  del  seu 
SGIQ, estableix procediments per a facilitar l’accés a les propostes i informes que es  
generin durant aquesta elaboració i fa possible la participació de tots els grups d’interès  
implicats

Més informació sobre aquest aspectes de la qualitat se troba a la pàgina web dels estudis a la 
URL del Centre d’Estudis de Postgrau, UIB: 
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?
curs=6&estudi=168

http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?curs=6&estudi=168
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?curs=6&estudi=168
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4.3 SISTEMA DE GESTIÓ PER PROCESSOS
El sistema de gestió de processos està detallat a la pàgina web dels estudis a la URL del 
Centre d’Estudis de Postgrau, UIB:
 http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?
curs=6&estudi=168 

4.4 COMPROMÍS DEL TÍTOL AMB LA QUALITAT
- Via Web a les següents direccions: http://www.uib.es/depart/dqu/paginas/calidad.htm 
                                                           http://postgrau.uib.es/doctorat/DCTQ/qualitat.html
   

4.5 CANVIS REALITZATS EN EL SGIQ RESPECTE AL CURS ANTERIOR
En aquest apartat heu d’informar dels canvis que s’han produït al llarg del curs respecte de  
l’any anterior, per exemple, canvis en la composició de la CGQ, canvis en un procediment, etc.

El  SGIQ  dels  estudis  ha  estat  el  mateix  que  l’any  anterior (veure  la  Memòria  Anual  de 
Seguiment i Avaluació del curs acadèmic 2008-2009, MASA-MCTQ1). Els processos han estat 
els mateixos i  s’han gestionat de la mateixa forma, excepte el  que s’indica en els apartats 
corresponents de la present memòria. 

4.6 REVISIÓ DEL SISTEMA I PROPOSTES DE MILLORA
A la Memòria de Seguiment  de la Qualitat  dels estudis de 2007-2008 se feia referència al 
procés d’avaluació del programa de doctorat en Ciència i Tecnologia Química, amb Menció de 
Qualitat,  del  que  aquest  màster  és  el  període  formatiu.  En  aquest  procés  se  va  analitzar  
especialment el Sistema de Gestió Interna de la Qualitat (SGIQ) i la seva incidència sobre la  
gestió del  programa de doctorat.  L’avaluació  va resultar satisfactòria  i  el  programa compta 
actualment amb la Menció de Qualitat renovada (MCD2007-00252) i vàlida fins el curs 2011-
2012  (Annex  II  de  la  resolució  de  20  d’Octubre  de  2008  de  la  Secretaría  de  Estado  de 
Universidades)  
Desprès de dos cursos acadèmics d’implantació del SGIQ hem de constatar que encara una 
bona part dels processos no se realitzen correctament, alguns d’ells no són competència ni 
responsabilitat dels òrgans de direcció del màster. Particular atenció s’ha de prestar al  PS6. 
Procediment de recollida i medició de resultats
L’objecte d’aquest procés és “Establir la sistemàtica per mesurar i analitzar els resultats de la  
formació, de la inserció laboral i de la satisfacció dels diferents grups d’interès” i l’abast “La 
mesura i  anàlisi dels resultats de la formació, de la inserció laboral i  de la satisfacció dels  
diferents grups d’interès de les titulacions de grau i  postgrau”. Al PS6 se descriuen quin tipus 
de dades s’han de recollir, quines eines se poden emplenar i qui és l’òrgan responsable de fer-
ho. La informació recollida per aquest procediment és analitzada i queda desprès reflectida a la 
memòria anual de seguiment i avaluació de la titulació. 
Atesa la importància del PS6 en tot el SGIQ, la proposta de millora que proposa aquesta CGQ 
pel futur és senzillament:

• Posada en marxa de totes les actuacions previstes per  a la  recollida i  medició  de 
resultats del procés PS6 del SGIQ. Si és necessari se tornaran a definir les eines i els 
procediments parcials més operatius per a la consecució del seu propòsit.

 
Possiblement hi ha molts d’altres processos que necessiten ser revisats, però considerem que 
la consecució de la proposta de millora anterior és prou important per al proper curs acadèmic.  

http://postgrau.uib.es/doctorat/DCTQ/qualitat.html
http://www.uib.es/depart/dqu/paginas/calidad.htm
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?curs=6&estudi=168
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/postgrau/cep/estudis_oficials.php?curs=6&estudi=168

