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1 DADES IDENTIFICATIVES I INFORMACIÓ PÚBLICA DISPONIBLE

Títol Màster Universitari de direcció i planificació del turisme

Responsable Dr. F. Julio Batle Lorente

Web http://postgrau.uib.es/

E-mail juliobatle@uib.es

Adreça
Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos. 
Campus Universitari. Palma

CP 07122

Telèfon 971172657 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 64

Nre. alumnes titulats 19

Nre. crèdits matriculats 3.246

Nre. crèdits presentats 2.634

Nre. crèdits superats 2.595

Nre. crèdits presentats/matriculats 81,15%

Nre. crèdits superats/presentats 98,52%

Nre. crèdits superats/matriculats 79,94%

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora

En primer  lloc  s’ha  d’aclarir  que  el  fet  de  que  els  alumnes  matriculats  superin  les  places 
oferides es degut a que una part(  50%)   dels alumnes matriculats ho han fet  convalidant 
assignatures  des  de  l’antic  Títol  Superior  de  Turisme.  Aquests  alumnes  únicament  han 
completat nous PFM i pràctiques, de tal forma que  s’ha pogut  mantenir l’objectiu de no oferir  
classes amb més de 50 alumnes.

Es valora el nombre d’alumnes titulats com a positiu, atès que els alumnes que no ho han  
aconseguit  no  és  per  causes  acadèmiques  (percentatge   de  suspens  baix).  Un  nombre 
relativament alt d’alumnes de la primera convocatòria tenen previst llegir els PFM abans de 
febrer del 2011. 

Es valora el ràtio  crèdits presentats/matriculats com a raonable, en línia amb les previsions.

Es valora el ratio crèdits superats/presentats com a molt alt, superant les previsions que es 
varen  fer  inicialment.  Per  això,  es  va  fer  formalment  des  de  la  direcció  del  màster  una 
recomanació  al  professorat  per,  si  escau,  elevar  el  nivell  d’exigència  als  alumnes  a  fi  de 
prestigiar  el  postgrau.  Aquesta  recomanació  forma  part  de  les  pautes  metodològiques 
consensuades al primer consell d’estudis del postgrau, que s’han anat adaptant en successives 
sessions a fi d’aconseguir la millora constant de la titulació. 

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

Es valora amb precaució el baix percentatge  (únicament 19  dels 64 alumnes matriculats) de 
resposta de l’alumnat del MDPT. Es considera que s’hauria d’explorar la possibilitat  d’establir  
un sistema d’enquestació  diferent  a fi de garantir percentatges de resposta molt superiors.

Es valora com a molt positiu el descens d’alumnes matriculats que fan més de 20 hores de 
feina remunerada en relació a l’any 2008-9.  L’objectiu  que es contempla des de la direcció del 
MDPT  és  atreure  alumnes  que  puguin  tenir  una  dedicació  exclusiva  al  postgrau,  requisit 
essencial per a prestigiar el curs a llarg termini.

En  relació  a  les  valoracions  obtingudes   envers  l’organització  i  planificació  del  programa 
formatiu,   es consideren positius els resultats  envers horaris  i  càrrega i  susceptibles d’una 
ample millora la resta.  Les reflexions i propostes de millora que  aquestes valoracions susciten 
són les següents:

1- La baixa valoració de l’adequació i  varietat formativa ha estat un element de diàleg 
continuat  amb  l’alumnat.  Les  seves  opinions  i  reflexions  crítiques   han  estat 
traslladades  als  professors,  traduint-se  en  pautes  metodològiques  aprovades  pel 
Consell  d’estudis.  Aquestes  pautes   -traslladades  després  als  alumnes  pel  seu 
coneixement- fan referència a:

-la practicitat dels continguts;
-  la  presència  de  practitioners  a  les  classes  (amb  un  mínim  a  cadascuna  de  les 
assignatures);
- el compliment de lliurar les actes en termini;
- el compliment de les tutories;
2- La valoració envers la coherència i adequació metodològica es motiu de  preocupació i la 
direcció del  postgrau ho va traslladar als professors a fi  d’identificar  vies de millora.  El 
Consell d’estudis va aprovar el compromís per part dels professors d’establir un sistema 
d’avaluació diferenciat envers el grau. El sistema no exclou l’us d’exàmens, però estableix 
que aquests siguin diferenciats (online, take-home, amb casos pràctics, etc). Es va habilitar 
un for especial pels professors a fi  de plantejar formes de diferenciació metodològica a 
cadascuna de les assignatures, amb uns resultats prometedors.

En relació al   suport a l'accés i admissió d'estudiants, les molt baixes valoracions –similars a 
les del 2008-9-  han obligat a debatre amb els serveis administratius. Aquest diàleg ens ha duit  
a fer una recomanació de dades de preinscripció al CEP, que, malauradament, no es varen 
poder fer efectives per problemes amb el finançament del conveni amb el Govern Balear. Es 
contemplava tres fases de preinscripció pel curs 2009-10. Addicional-ment, es va millorar el 
contingut de la web del MDPT, amb un apartat de “Preguntes Més Freqüents” i un enriquiment 
de les guies docents a disposició dels alumnes. Es contempla seguir  aquesta via per anys 
vinents.

En relació a les valoracions del personal acadèmic,  el Consell  d’estudis, a instàncies de la 
direcció  del  màster,  ha  sotmès  a  debat  els  suggeriments  i  crítiques  rebudes  envers  la  
coordinació  i  el  compliment  de  les guies  docents.  Les esmentades pautes  metodològiques 
incideixen en aquest punt. També, es va dur a terme una revisió del compliment del Reglament 
Acadèmic en relació a les guies docents. Es contempla per anys vinents, seguir desenvolupant 
les pautes metodològiques i seguir generant debat entre el professorat del postgrau, com claus 
per una millora del curs.  Envers la coordinació, es va fer una enquesta als alumnes sobre 
solapaments, que es va traslladar als professors de les assignatures afectades. Es contempla 
per anys vinents traslladar als caps dels departaments afectats la problemàtica que es pugui 
suscitar.
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En relació a les valoracions envers el suport dels serveis administratius, es considera adient 
millorar  la comunicació entre els serveis administratius i la direcció del postgrau, amb reunions 
més  freqüents,  elevant  recomanacions  al  CEP  a  fi  de  trobar  una  solució  pels  problemes 
identificats.  Es contempla fer  servir  serveis de  mystery shopping  per contribuir  a identificar 
processos clau susceptibles d’ésser millorats.

En relació a la mobilitat d’alumnat i professorat, es contempla el desenvolupament d’acords de 
doble  titulació  amb universitats  extrangeres  (Alemanya,  França  i  Anglaterra)  a  fi  de  poder 
presentar una oferta sòlida de mobilitat.  A finals del 2008-9 es varen iniciar contactes, que 
finalment  es  varen  aturar  davant  el  fet  de  que  el  postgrau  havia  d’iniciar  una  modificació 
substancial. Es contempla signar els convenis una vegada que la modificació sigui aprovada.

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

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora

Es valora positivament el  percentatge de resposta del  professorat   del  MDPT (34%)  i  del  
conjunt de la UIB a l’enquesta realitzada en termes comparatius però no absoluts. Es considera 
que s’hauria d’explorar  la  possibilitat   d’establir  un sistema d’enquestació  no online a fi  de 
garantir percentatges de resposta molt superiors.

El caràcter global –no referit  al MDPT en particualr- del resultats obtinguts no possibilita un 
anàlisi específic. La satisfacció del professorat del MDPT la podem calibrar mitjançant el tipus 
d’intervencions que  s’han fet  als  consells  d’estudis  del  postgrau.   Es poden destacar  tres 
grans problemàtiques des de la perspectiva dels docents:
1-Curta durada de les assignatures que no facilita  l’avaluació continua. El curs està organitzat 
des de la primera edició en cicles de dues assignatures simultànies. Es va considerar adient 
mantenir la estructura actual, amb setmanes de marge entre cadascun dels cicles a fi de donar 
més temps per les tutories i les proves finals.  
2-Necessitat d’exigir un mínim d’assistència  a classe als alumnes. El Consell d’estudis s va 
considerar adient un mínim d’un 80% a cadascuna de les assignatures com a requisit per ésser 
avaluat.  Al  any  2008-9  el  criteri  era  el  mateix,  però  a  nivell  global,  fet  que  plantejava  el 
problema de com fer operativa la obligació als alumnes que havien incomplit el percentatge 
establert. 
3-Necessitat de tenir  informació de la càrrega d’avaluació comparativa.  El  fet de que molts 
professors  -i també la direcció del postgrau- rebien informacions i comentaris  crítics per part 
de l’alumnat envers una càrrega comparativa excessiva, va fer necessari la realització per part 
de la direcció del postgrau d’una enquesta als alumnes de càrrega comparativa, que es va 
traslladar als professors.

La direcció del MDPT considera essencial  augmentar els recursos  per tasques administratives 
i de suport i el reconeixement acadèmic de professorat, coordinadors i direcció. 
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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

3.4 RESULTATS DE LES PRÀCTIQUES EXTERNES, SI ESCAU

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora

L’experiència de les pràctiques al 2008-0 va promoure un canvi substancial  del sistema de 
pràctiques del postgrau. Al 2009-10 s’ha establert un sistema de pràctiques diferenciades de 
les de grau –crítica rebuda pels alumnes-. La diferenciació es troba  en que únicament es volen 
pràctiques que siguin projectes reals per empreses turístiques, amb una identitat pròpia i amb 
una responsabilitat  adient a assumir per part de l’alumne. Aquest model de pràctiques va ésser 
debatut amb els alumnes. S’ha fet una tasca de recerca individualitzada de pràctiques, amb 
més de 20 reunions amb empreses i associacions empresarials (Federació Hotelera, Agrupació 
de Cadenes, Ass. Joves Empresaris, Turistec, Balears-t, Clúster Nàutic) i s’han rebut més de 
50 propostes de projecte que complien els requisits demanats en termes d’interès per l’alumnat. 
Es contempla un seguiment dels  projectes com a clau per garantir  el  bon funcionament  i  
millora continua del sistema. S’ha posat molt d’esment en poder oferir pràctiques internacionals.

3.5 CONVENIS

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora
Conveni amb: Barceló Gestió Hotelera SL, Agrupació Cadenes Hoteleres,  Imagine Tourism 
Consulting SL, H. Santos D. SL, Conselleria de Turisme, Hotelbeds Spain SLU

3.6 ACTIVITATS DE TUTORITZACIÓ I ORIENTACIÓ

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora

3.7 RECLAMACIONS, QUEIXES I SUGGERIMENTS

Nombre de queixes i suggeriments presentats

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora
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No s'han rebut suggeriments o queixes mitjançant el canal de bústia. La direcció del màster ha 
establert des de l'inici  del  curs uns canals de comunicació directes amb els alumnes (amb 
reunions individuals,  grupals i de trobada amb els delegats)a fi de donar veu als alumnes e 
identificar àrees de millora amb celeritat.  Addicional-ment s'ha fet servir el  for i s'ha promogut 
un debat lliure per discutir certes qüestions metodològiques i, també, estratègiques (envers el  
tipus de postgrau desitjat). Els resultats han estat traslladats al professorat.

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

A partir de l’anàlisi dels punts anteriors, si escau, es podran proposar modificacions del títol.

S'ha fet una petició de modificació  substancial del postgrau,  reduint la càrrega a 60  ECTS. 
Aquesta modificació es justifica  per la  posada en marxa del  grau en turisme i,  també,  per 
motius financers. Es contempla desenvolupar una modalitat  online,  amb el suport  d'un soci 
comercial  i  tecnològic. La direcció del postgrau considera que el potencial  internacional del 
MDPT fa necessari  desenvolupar noves formes de virtualitat  -classes  pregrabades,  tutories 
online- i de posicionament als cercadors de internet. Amb aquest objectiu, s'ha desenvolupat un 
blog temàtic  (www.educacionturistica.com),  que  s'espera  que  pugui  contribuir  de  forma 
determinant a donar a conèixer el postgrau a altres països, prestigiant el curs i la Facultat de 
Turisme.

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

Nom Marco A. Robledo Camacho

E-mail Marco.robledo@uib.es

Telèfon 971172631 Fax 971172609

COMISSIÓ DE GARANTIA DE QUALITAT (CGQ)
Nom

Julio Batle Lorente Responsable de qualitat
Jaume Rosselló Nadal PDI
Joan Garau Vadell PDI
Dolors Panadès Morey PAS
Gonzalo Calado  Morillas Alumne

3.9.2 COMPROMÍS DEL TÍTOL AMB LA QUALITAT

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

3.9.3 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

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
http://postgrau.uib.es/master/MDPT/qualitat.html
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