
Universitat de les
Illes BalearsUIB

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

Codi: 

Versió: 0

Pàg.: 1 de 9

MEMÒRIA ANUAL DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ 
DEL TÍTOL 

Màster Universitari de Neurociències

CURS    09/10

Versió: Data d’aprovació: Canvis respecte a l’anterior:
2ª 1 de Juny de 2009 Nombre  de  crèdits  totals/  Pràcticum  com  a  assignatura 

obligatòria/ Treball de fi de màster l I ó II (amb diferent nombre 
de crèdits)

Elaborat per:

CGQ

Revisat per:
SEQUA
CEP
Junta de centre

Aprovat per:

CONSELL DE DIRECCIÓ

Data: Data: Data: 26-01-2011

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 MÀSTER UNIVERSITARI DE NEUROCIÈNIES

Codi: 

Versió: 0

Pàg.: 2 de 9

1 DADES IDENTIFICATIVES I INFORMACIÓ PÚBLICA DISPONIBLE

Títol Máster de Neurociències

Responsable
Dr. R.V.Rial Palnas, Dra. M.Cristina Nicolau Llobera, Dr. Gabriel Olmos 
Bonafé, Dr. Pedro Montoya Jiménez

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

E-mail cristina.nicolau@uib.es

Adreça Carr. Valldemossa, Km. 7,5 CP 07122
Telèfon 971259502 Fax 971173184

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

2.1 INDICADORS DEL PROGRÉS I RESULTATS DE L’APRENENTATGE

INDICADOR 2008/ 2009

Oferta de places 30
Nre. d’alumnes matriculats 23

Nre. alumnes titulats 8

Nre. crèdits matriculats 649

Nre. crèdits presentats 353

Nre. crèdits superats 332

Nre. crèdits presentats/matriculats 0,54

Nre. crèdits superats/presentats 0,94

Nre. crèdits superats/matriculats 0,51

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora

El Máster de Neurociències té una gran una gran acceptació sobretot en les titulacions de 
Medicina, Biologia i Fisioteràpia. Seguim amb els problemes d’horari per tenir que adaptar-
nos als horaris de la llicenciatura i perquè la majoria de l’alumnat fa feina els matins que es 
quan  tenim  programades  les  assignatures  que  comparteixen  horari.  En  tot  cas,  el 
professorat del Màster fa un gran esforç en adaptar-se a la manca d’assistència a classe 
els matins de l’alumnat, reforçant el treball autònom, no presencial i en reforçar també les 
hores de tutoria. 
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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

Com  es  deia  a  la  memòria  anterior  segueix  essent  dels  pocs  màsters  a  Espanya  que 
enfronta molt bé els coneixements de neurociències des de disciplines molt variades i això 
és  molt  ben  valorat  per  l’alumnat.  En  general,  per  lo  que  demostren  les  enquestes  la 
satisfacció amb la planificació i docència del Màster és alta, encara que la resposta a les 
enquestes sigui molt baixa, però també es demostra per les opinions que expressen els 
alumnes. 
Escau animar als alumnes a contestar les enquestes per a tenir una valoració general més 
fiable.  Hi ha certes queixes per la mancança de determinades pràctiques externes més 
adients al camp de la Biologia (grup nombrós dins els matriculats). Això està en procés de 
millorar. Aquest curs és el primer que se imparteix el pràcticum.

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

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora

A partir de les enquestes fetes per l’alumnat l’avaluació és satisfactòria amb notes sempre 
per damunt de 3 (màxim 4). Hem comprovat que la coordinació entre el professorat és lo 
que te una puntuació més baixa (2,8) que hi haurà que millorar. Potser que fa falta que el 
professorat  mantingui  reunions  periòdiques  a  l’hora  de programar  les  assignatures  que 
tinguin  coneixements  comuns  en  determinades  matèries.  Serà  una  de  les  coses  que 
intentarem millorar.  
Als  comentaris  del  alumnes  se  fa  menció  a  la  implicació  e  interès  del  professorat  en 
l’aprenentatge  del  alumnes.  En  aquest  aspecte  la  valoració  és  altament  positiva.  Si  es 
veritat que tindríem que articular la manera de valorar eficaçment al professorat en aquest 
sentit,  donant que en tot cas les enquestes dels  alumnes no són prou suficients  per  a 
valorar completament la labor del professorat.  

3.3 RESULTATS DE LES ACTIVITATS DE MOBILITAT, SI ESCAU

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora
 NO ESCAU

3.4 RESULTATS DE LES PRÀCTIQUES EXTERNES, SI ESCAU

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora

El curs 2009-10 ha estat el primer any d’implantació del Pràcticum. En general l’experiència 
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ha estat força bona per part del professorat implicat. Quan vàrem planificar i elegir els 
serveis hospitalaris  per a enviar als alumnes l’acceptació  per part dels professionals va 
ésser molt alta, això és molt ben valorat donant que se tenien que encarregar de impartir 
uns coneixements dins el seu horari de treball i dedicar un temps durant les pràctiques i 
després, en el procés d’avaluació, a canvi de cap remuneració. Per aquesta part l’anàlisi és 
completament satisfactori.
 Per part de l’alumnat,  l’avaluació també es força satisfactòria. L’alumne va complir amb 
l’horari  programat,  no  hi  va haver cap problema a  cap centre.  En general,  l’alumnat va 
quedar molt satisfet amb el professorat en quant a l’interès i a la dedicació. Això l’hem 
pogut constatar a partir de les nostres enquestes planificades per a fer el seguiment de 
les pràctiques i ha estat respostes per a la totalitat dels alumnes matriculats al pràcticum 
durant aquest curs. 
Aspectes a millorar: augmentar el nombre de centres per a posar a l’abast dels alumnes 
més tècniques de neurociències, sobretot que siguin d’utilitat pels alumnes de biologia, per 
tant tècniques menys clíniques.

3.5 CONVENIS

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora

Els  convenis  firmats  són:  Neurologia,  Neurofisiologia,  Unitat  de  son,  psiquiatria  i 
Neuropsiquiatria dels hospitals i Clíniques: Son Espases, Son Llatzer, Clínica Juaneda. Els 
convenis es varen anar firmant a lo llarg del mesos de gener a juny de l’any 2009.

3.6 ASSOLIMENT DE LES COMPETÈNCIES

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora

Les competències generals que ens havíem compromès al document de Compromís 
amb la Qualitat pels estudis de Màster s’han anat asolint a lo llarg del curs 09-10 
quan ja es dur dos cursos de Màster. 

- El professorat s’ha esforçat per a assolir els objectius formulats a la guia docent 
o programa de cadascuna de les assignatures desenvolupant els continguts assenyalats a la 
guia docent i articulant els mecanismes de avaluació també assenyalats a la guia docent 
corresponent. No ho s’ha produït cap queixa amb aquest sentit. Per ara, durant aquest curs, 
l’eina de la direcció del màster per a avaluar la tasca docent del professorat ha estat les 
enquestes que la UIB articula per a saber l’opinió dels alumnes en quant la docència tant de 
grau com de llicenciatura i de màster. El propòsit és anar preparant mesures de valoració 
pròpia per fer nosaltres, com a coordinadors dels estudis de Màster, el seguiment del títol 
a partir d’aquestes valoracions. És encara uns dels objectius a assolir. El propòsit és fer 
aquest seguiment durant el curs 10-11. De fet les valoracions que hem fet del pràcticum ja 
ens ha permès assolir canvis 

-  Per  avaluar  el  seguiment  de  l’aprenentatge  dels  alumnes,  un  altre  de  les 
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competències  formulades,  s’ha  dut a terme una labor  de contacte  directe a través  de 
tutories i indirecte a través de campus extens on es posa a l’abast de l’alumne una eina de 
comunicació de opinions i queixes en relació als estudis. A la finalització dels estudis de 
Màster procurem que l’alumne ens conti els seus objectius i de quina manera farà servir 
l’ensenyança rebuda dins el camp laboral.

3.7 ACTIVITATS DE TUTORITZACIÓ I ORIENTACIÓ

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora

En general no consten queixes de l’alumnat amb aquest sentit i pareix ésser que l’opinió de 
l’alumnat és que el professorat ofereix atenció al alumne i te cura de les possibles queixes 
o problemes que pugui tenir enfront a les assignatures, horaris, avaluació. 

Aspectes a millorar:  en tot cas,  hi  ha que fer un esforç per a mantenir  la  informació 
actualitzada que es posa a l’abast de l’alumnat a campus extens perquè a vegades no es 
troba  al  professor  quan  es  te  un  problema  puntual  d’informació  de  qualcuna  de  les 
assignatures.

3.8 RECLAMACIONS, QUEIXES I SUGGERIMENTS

Nombre de queixes i suggeriments presentats

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora

Hi ha quelcom queixes enfront a pràctiques externes més adients pels alumnes de biologia i 
queixes enfront a la excessiva quantitat de continguts de certes assignatures. 
La  primera  queixa  s’assoleix  i  estem en  camí  de  planificar  practiques  externes  menys 
clíniques.

La segona queixa és més difícil de solucionar donant que es tracta d’oferir i posar a l’abast 
de  l’alumnat  la  docència  més  actualitzada,  i  en  el  camp  de  les  neurociències  això  es 
reflecteix en molta quantitat de continguts. En tot cas, es pot fer un esforç en el sentit de 
reforçar  les  tutories  d’aprenentatge  per  a  reforçar  els  coneixements  a  adquirir  per 
l’alumnat a classe.

Hi ha nombroses queixes amb l’horari donant que, com es menciona a aquesta memòria i a 
l’anterior, depenen d’horaris comuns amb la llicenciatura i això per les característiques de 
l’alumnat  matriculat  al  nostre  màster  és  molt  difícil,  sobretot  horaris  de  matí  que 
coincideixen amb horaris de feina (els professionals de la salut, nucli  majoritari que es 
matricula al nostre màster, tenen horari de feina als matins en general). Això es resoldrà 
quan l’horari el puguem planificar (en el moment que tot sigui docència de grau o postgrau). 
Mentre tant, l’esforç del professorat amb aquest sentit és immens donat que les classes 
moltes  vegades  les  hem de  fer  en  forma de  tutories  fora  de  l’horari  per  a  reforçar 
coneixements.
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3.9 ANÀLISI I REVISIÓ DEL PLA D’ESTUDIS

3.9.1 MODIFICACIONS INTRODUÏDES AL TÍTOL

Modificació introduïda

1. El màster de neurociències queda en 60 crèdits tant per 
alumnes de llicenciatura i de grau com per alumnes de 
diplomatura.

2. El treball de fi de màster queda dividit en dos, treball de 
fi de màster I (6 crèdits), treball de fi de màster II (15 
crèdits)

3. S’articula el pràcticum com a assignatura obligatòria
Data de comunicació 
al Consell 
d’Universitats

       1 de juny de 2009

3.9.2 ANÀLISI  DEL  PLA D’ESTUDIS  SEGONS  LES  DIRECTRIUS  DEL  RD 1393/2007 
(Modificat pel RD 861/2010 de 2 de juliol)

1. OBJECTIUS, PERFIL D’INGRÉS I PERFIL DE GRADUAT

Els objectius i el perfil d’ingrés i del graduat pareixen ben definits. No s’hi ha trobat 
aspectes negatius o problemàtics

2. ORGANITZACIÓ/PLANIFICACIÓ DEL PROGRAMA FORMATIU

En general, s’han anat assolint els objectius de planificació i organització. No s’han 
presentat problemes en aquest sentit.

3. ACCÉS I ADMISSIÓ D’ESTUDIANTS

A sovint els alumnes provinents d’altres països es tenen que matricular en períodes fora de 
termini donant que depenen de visats i això a vegades causa problemes de docència.

4. PERSONAL ACADÈMIC

No hi ha problemes. Els que s’han presentat envers un professor d’una assignatura 
obligatòria s’ha resolt favorablement.

5. RECURSOS MATERIALS I SERVEIS

 En general prou suficients per a la docència teòrica.
La docència pràctica manca de doblers suficients per a impartir pràctiques de qualitat 
com requereix un màster com aquest amb una forta càrrega pràctica.

6. RESULTATS

En general prou satisfactoris
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3.9.3 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.

Donant  els  problemes  amb  els  horaris  ens  esforçarem  per  a  fer  classes  més 
semipresencials que reportaran més feina de coordinació i de planificació per part del 
professorat.

3.10 SISTEMA DE GARANTIA INTERN DE QUALITAT
La informació necessària per emplenar els apartats 4.1, 4.2 i 4.3 es recull al manual de qualitat  
del  títol.  És suficient  incloure  l’adreça  web dels  vostres  estudis,  on necessàriament  ha de  
figurar aquesta informació.

3.10.1 ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE QUALITAT

RESPONSABLE DE QUALITAT
Nom Rubén V. Rial Palnas

E-mail rvrial@uib.es

Telèfon 971173147 Fax 971173184

COMISSIÓ DE GARANTIA DE QUALITAT (CGQ)
Nom

Pedro Montoya Responsable de qualitat
M. Cristina Nicolau PDI
Gabriel Olmos PDI

Alumne
Marga Prohens PAS

3.10.2 POLÍTICA, OBJECTIUS DE QUALITAT I LÍNIES ESTRATÈGIQUES

La CQ del Màster de Neurociències es compromet a:

a) Assumir la qualitat com un valor essencial i vetllar perquè sigui considerat com a tal 
durant el desenvolupament dels estudis de Master de Neurociències de forma continua.

b) Desenvolupar la seva activitat d’acord amb els criteris i directrius per a la garantia de la  
qualitat de l’EEES i amb els principis de legalitat i seguretat jurídica. 

c)  Dur a terme les accions necessàries per assolir  els objectius de qualitat de la UIB 
marcats per la Comissió de garantia del SEQUA i publicats  com a compromís del SEQUA 
amb la qualitat. 

d) Dur a terme les accions necessàries per assolir els objectius de qualitat fixats per la 
Comissió de qualitat del Master de Neurociències. 
Aquests objectius són el següents:

 -Vetllar perquè la planificació de l’ensenyança sigui coherent amb els objectius del 
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pla  d’estudis  del  Master  de  Neurociències,  tant  en  la  programació  global  com  en  la 
programació de les diferents assignatures i matèries. Programes que són públics i a l’abast 
dels estudiants.

-Vetllar perquè el desenvolupament de l’ensenyança i avaluació dels aprenentatges 
se correspongui amb la planificació general del pla d’estudis i amb la planificació específica 
de les matèries recollida en els programes oficials publicats de cadascun d’ells

-Vetllar perquè s’implantin procediments d’avaluació del professorat del Master de 
Neurociències on se valori la implicació del professorat en la docència i el compliment dels 
objectius i la metodologia d’avaluació publicada als programes de les diferents matèries 
d’estudi del Master

-Articular  els  mecanismes  necessaris  per  al  seguiment  periòdic  i  sistemàtic  de 
l’aprenentatge dels alumnes, les seves necessitats durant el mateix i la inserció laborar 
posterior a la finalització del estudis, de tal manera que permeti la revisió continua i la 
millora si cal de tots aquells aspectes que el requereixen

e)  Satisfer les necessitats i expectatives dels grups d’interès, oferir  informació pública, 
retre comptes i afavorir la participació de tots els grups d’interès

3.11 SISTEMA DE GESTIÓ PER PROCESSOS

3.12 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 canvi de l’alumne que compon la comissió de qualitat donant que ja s’ha titulat. 
Falta anomenar l’alumne. 

3.13 REVISIÓ DEL SISTEMA I PROPOSTES DE MILLORA

Ens hem de proposar pel proper curs articular eines de valoració pròpies per a fer el 
nostre  seguiment  de  l’estudi  fora  dels  seguiments  oficials.  Hi  ha  que  animar  al 
professorat  i  a  l’alumnat  a  contestar  les  enquestes  perquè  aquestes  donen  un 
informació molt vàlida per a fer el seguiment.
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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
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