
Relació de Propostes de Millora 

 

370 
.M.508.2016  

Actualitzar la informació sobre la política de qualitat  

Càrrec: Vicedeganat de Qualitat 

Origen: acreditació 

Estàndard: Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació 

Diagnòstic: La política de qualitat no está actualitzada a al web de la FOOT i a més, caldria 
adequar-la al que s'està duent a terme o es vol dur a terme realment. 

Implica 
modificació 
de la 
memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Actualitzar la política de qualitat a la web de la FOOT perquè es correspongui amb 
l'implementat.. 

Accions 
proposades: Revisar i actualitzar la política de qualitat a la web de la FOOT. 

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: mitja  

Termini: 8/7/2018 

Estat: No iniciada  
 

370 
.M.509.2016  

Actualitzar el disseny del SGIQ  

Càrrec: Vicedeganat de Qualitat 

Origen: acreditació 

Estàndard: Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació 

Diagnòstic: El Sistema de Garantía Interna de la Qualitat és molt farragós i caldria 
simplificar-lo.  

Implica 
modificació 
de la 
memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: Redissenyar de manera més simple el SGIQ. 

Accions 
proposades: 

Des de la UPC s'està treballant per sistematitzar i simplificar els processos que 
comporta el SGIQ a través de la xarxa de qualitat XQ-UPC de la qual la FOOT 
n'és membre. A partir de setembre 2016 els membres d'aquesta xarxa 
començaran a treballar per equips els diferents processos que comporta el SGIQ. 
S'intentarà que el resultat d'aquesta cooperació serveixi per estandarditzar els 
SGIQ de totes les escoles i facultats de la UPC. Per tant, la consecució d'aquesta 
proposta de millora depèn directament del ritme de treball de la XQ-UPC i no 
exclusivament de la FOOT. La proposta de millora M.415 descrita a l'autoinforme 
d'acreditació quedarà absorvida per aquesta nova. 

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: mitja  



Termini: 8/7/2018 

Estat: No iniciada  
 

370 
.M.510.2016  

Implementar el seguiment de les títulacions  

Càrrec: Vicedeganat de Qualitat 

Origen: acreditació 

Estàndard: Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació 

Diagnòstic: No està implementat el seguiment anual de les titulacions.  

Implica 
modificació 
de la 
memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Implementar el seguiment dels títols de manera que s'asseguri l'anàlisi anual del 
seu desenvolupament i es mantingui un procés de millora continuada que parteixi 
dels resultats dels procediments del SGIQ, de la participació de tots els grups 
d'interès o l'anàlisi dels responsables acadèmics i de qualitat dels títols. 

Accions 
proposades: 

En el moment que el disseny definitiu del SGIQ s'hagi assolit quedaran clares les 
directrius dels informes de seguiment anual. Aquest disseny sorgirà del treball 
cooperatiu dels membres de la xarxa de qualitat XQ-UPC Per tant, l'antiga 
proposta de millora M.410 de l'autoinforme d'acreditació quedarà absorbida per 
aquesta nova. 

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: mitja  

Termini: 8/7/2018 

Estat: No iniciada  
 

370 
.M.511.2016  

Incorporar la documentació generada pel funcionament del SGIQ al conjunt 
d'evidències que donen suport al propi SGIQ.  

Càrrec: Vicedeganat de Qualitat 

Origen: acreditació 

Estàndard: Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació 

Diagnòstic: 
No està incorporada la documentació generada pel funcionament del SGIQ (no 
només dels resultats dels procediments d'informació sinó també els resultats de 
l'activitat de les comissions o responsables de qualitat) al conjunt d'evidències 
que donen suport al propi SGIQ. 

Implica 
modificació 
de la 
memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Incorporar la documentació generada pel funcionament del SGIQ (no només dels 
resultats dels procediments d'informació sinó també els resultats de l'activitat de 
les comissions o responsables de qualitat) al conjunt d'evidències que donen 
suport al propi SGIQ.  

Accions 
proposades: 

Aquesta proposta de millora es podrà dur a terme així que el SGIQ estigui 
completament definit a partir del treball dut a terme per la XQ-UPC perquè a 
partir de llavors quedarà completament determinada la documentació definitiva. 

Abast: Transversal al Centre  



Prioritat: mitja  

Termini: 8/7/2018 

Estat: No iniciada  
 

370 
.M.512.2016  

Millora de la informació pública de Grau i de Màster  

Càrrec: Cap dels Serveis de Gestió i Suport 

Origen: acreditació 

Estàndard: Estàndard 2: Pertinència de la informació pública 

Diagnòstic: La informació en la pàgina en castellà no està actualitzada. 

Implica 
modificació 
de la 
memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Millorar l'accés a la informació per a cadascun dels programes docents, 
actualitzant la informació correcta de les guies docents, les pràctiques externes i 
els treballs finals tant en català com en castellà dins la pàgina web de cada pla 
d'estudis. 

Accions 
proposades: 

Traducció al castellà dels apartats corresponent o enllaços a la informació existent 
Revisar l'estructura de la pàgina web en castellà i adequar-la per tal de facilitat 
l'accés a la informació. 

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: alta  

Termini: 8/7/2017 

Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: 

S'està revisant l'estructura de la web en castellà i comparant amb la informació 
existent en català i s'estan revisant les guies docents 

 

370 
.M.513.2016  

Uniformitzar la informació en espanyol i en anglès  

Càrrec: Cap dels Serveis de Gestió i Suport 

Origen: acreditació 

Estàndard: Estàndard 2: Pertinència de la informació pública 

Diagnòstic: La informació en la pàgina en anglès no està actualitzada 

Implica 
modificació 
de la 
memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: Uniformitzar la informació bàsica dels programes d´estudis en anglès. 

Accions 
proposades: 

Traducció a l´anglès dels apartats corresponents i/o actualitzar enllaços a la 
informació existent Revisar l'estructura de la pàgina web en anglès i adequar-la 
per tal de facilitat l'accés a la informació  

Abast: Transversal al Centre  



Prioritat: baixa  

Termini: 8/7/2019 

Estat: No iniciada  
 

370 
.M.514.2016  

Completar la informació del professorat  

Càrrec: Cap dels Serveis de Gestió i Suport 

Origen: acreditació 

Estàndard: Estàndard 2: Pertinència de la informació pública 

Diagnòstic: No estan publicats els CV dels professorat que imparteix docència a la FOOT 

Implica 
modificació 
de la 
memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Facilitar als grups d´interès informació sobre el professorat de la FOOT i acreditar 
la seva qualitat docent i investigadora 

Accions 
proposades: 

Publicar una llista del professorat que imparteix docència a la FOOT Enllaçar amb 
la informació publicada a FUTUR 

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: mitja  

Termini: 8/7/2018 

Estat: No iniciada  
 

370 
.M.515.2016  

Publicar a la web les memòries anuals de la FOOT amb accés públic des de 2009  

Càrrec: Cap dels Serveis de Gestió i Suport 

Origen: acreditació 

Estàndard: Estàndard 2: Pertinència de la informació pública 

Diagnòstic: No estan publicades amb accés públic en castellà les memòries de la FOOT 

Implica 
modificació 
de la 
memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: Facilitar als grups d´interès accés a la informació recollida en les memòries 

Accions 
proposades: 

Revisar les memòries publicades i l´accés a la informació des de la pàgina web 
en català i en castellà 

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: alta  

Termini: 8/7/2017 

Estat: No iniciada  
 



370 
.M.516.2016  

Potenciar la presència de professors doctors amb docència al Màster  

Càrrec: Degà 

Origen: acreditació 

Estàndard: Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu 

Diagnòstic: 

El Màster en Optometria i Ciències de la Visió té una part de millora i 
especialittzació en competències clíniques molt important. Els coneixements 
clinics necessaries per impartir la docència els tenen, habitualment, professors 
del Departament d'Òptica i Optometria, que en alguns casos tenen experiència 
professional en l'àmbit, però no tenen el títol de doctor, donat que fins el canvi a 
grau i la possibilitat del màster, com a resultat de l'espai europeu d'educació 
superior, eren diplomats. 

Implica 
modificació 
de la 
memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: Que el XX% dels docents del Màster tinguin títol de doctor. 

Accions 
proposades: 

Treballar, conjuntament amb el Departament d'Òptica i Optometria, per incentivar 
que els professors amb més experiència i coneixements de l'àrea clínica facin la 
tesi doctoral. Amb mesures com alliberament de tasques docents per aquells 
professors que es matriculen d'un programa de doctorat. Entre professors amb 
coneixement i experiència clínica equivalent, s'escullen aquells que tenen el títol 
de doctor per a la docència del Màster. 

Abast: Titulació: Màster universitari en Optometria i Ciències de la Visió 

Prioritat: mitja  

Termini: 11/7/2018 

Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: S'han iniciat les dues accions proposades. 

 

370 
.M.517.2016  

Incentivar una major dedicació a la investigació  

Càrrec: Degà 

Origen: acreditació 

Estàndard: Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu 

Diagnòstic: 

Alguns professors que donen classes al Màster no tenen trams d'investigació 
vius. En una part important dels casos això es dóna com a conseqüència que 
són professors que eren diplomats en Òptica i Optometria, amb dificultats per 
accedir a un màster oficial i després a un programa de doctorat, de manera que 
s'han anat desvinculant de la recerca.  

Implica 
modificació 
de la 
memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: Incrementar el nombre de professors del màster amb trams de recerca vius. 

Accions 
proposades: 

Fomentar i potenciar, conjuntament amb el Departament d'Òptica i Optometria, la 
recerca, posant a l'abast del professorat recursos tecnològics i de suport i 
explorant vies de contractació d'investigadors que puguin actuar com a motors 
d'un grup, en el marc del programa ICREA. Escollint per a donar classes del 
màster entre professors de vàlua professional/clínica similar aquells que tinguin 
millor currículum d'investigació. 



Abast: Titulació: Màster universitari en Optometria i Ciències de la Visió 

Prioritat: mitja  

Termini: 11/7/2018 

Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: Totes les proposades ja estan en marxa o en fase d'exploració. 

 

370 
.M.518.2016  

Implantar un sistema per la coordinació d'assignatures d'un mateix semestre, 
matèries i competències  

Càrrec: Vicedeganat de Política Acadèmica 

Origen: acreditació 

Estàndard: Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

Diagnòstic: 
Durant el curs 2016-17 la coordinació de competències i matèries serà assumida 
pel Vicedeganat de política acadèmica. En la tasca a realitzar també es tindrà en 
compte la coordinació d´assignatures d´un mateix quadrimestre. Aquestes 
accions començaran el curs 2016-17. 

Implica 
modificació 
de la 
memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Coordinar les competències, matèries i assignatures del grau en Òptica i 
Optometria 

Accions 
proposades: 

Establir mecanismes per a la coordinació de les competències, matèries i 
assignatures del grau en Òptica i Optometria 

Abast: Titulació: Grau en Òptica i Optometria 

Prioritat: mitja  

Termini: 11/7/2018 

Estat: No iniciada  
 

370 
.M.519.2016  

Actualitzar la memòria del grau incloent el criteri sobre l'oferta de places i el 
tipus d'ensenyament ofertat  

Càrrec: Vicedeganat de Política Acadèmica 

Origen: acreditació 

Estàndard: Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

Diagnòstic: 

Fins el curs 2014-15, els estudis de grau en òptica i optometria es podien cursar 
en modalitat presencial o semipresencial. Malgrat tot, la Comissió Permanent de 
la FOOT (acord CP2014-12-17.02) va aprovar no incorporar nous estudiants per 
la via semipresencial a partir del curs 2015-16, per les raons indicades a la 
memòria d´acreditació. Malgrat això, a la memòria de verificació dels estudis de 
grau en Òptica i Optometria de la FOOT s´indica que l´oferta és de 80 places en 
modalitat presencial i 40 en modalitat semipresencial. Per tant, cal fer una 
modificació de la memòria actual per eliminar la modalitat semipresencial dels 
estudis. Per tal de compensar la davallada d´estudiants que suposaria eliminar les 
40 places en modalitat semipresencial, es va decidir augmentar de 80 a 100 les 
places presencials a partir del curs 2015-16. La FOOT considera, però, que l´oferta 
estable de places pel grau en òptica i optometria hauria de ser de 80 estudiants 
en modalitat presencial, pel que tractarem de justificar aquesta decisió davant els 
òrgans de govern de la UPC durant el curs 2016-17.  



Implica 
modificació 
de la 
memòria 
verificada?: 

Sí  

Objectius a 
assolir: 

Actualitzar la informació sobre places d'accés i modalitat dels estudis de grau en 
òptica i optometria 

Accions 
proposades: 

Actualitzar a la pàgina web a informació sobre places d'accés i modalitat dels 
estudis de grau en Òptica i Optometria 

Abast: Titulació: Grau en Òptica i Optometria  

Prioritat: alta  

Termini: 11/7/2017 

Estat: No iniciada  
 

370 
.M.520.2016  

Actualitzar la memòria del màster especificant les condicions d'accés i el 
nombre de places ofertades  

Càrrec: Vicedeganat de Política Acadèmica 

Origen: acreditació 

Estàndard: Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

Diagnòstic: 

La memòria de verificació dels estudis de màster en optometria i ciències de la 
visió indica que l´oferta anual de places és de 30. Malgrat que els darrers anys 
hem acceptat un màxim de 20, la intenció és que a partir del curs 2016-17 
s´ofereixin les 30 places que apareixen a la memòria de verificació. D´altra banda, 
malgrat que a la memòria de verificació es permet l´accés a estudiants amb 
titulacions relacionades amb les ciències de la salut o biotecnològiques, en 
l´actualitat només es permet accedir als estudiants que posseeixin una titulació de 
diplomat, llicenciat o graduat en òptica i/o optometria. La raó és que els estudiants 
que han intentat cursar el màster sense tenir coneixements d´optometria no han 
pogut seguir correctament les assignatures i han hagut d´abandonar els estudis. 
Per això cal fer una modificació de la informació que hi apareix actualment per tal 
de limitar l´accés als estudiants amb coneixements importants en optometria.  

Implica 
modificació 
de la 
memòria 
verificada?: 

Sí  

Objectius a 
assolir: 

Actualitzar la memòria del màster especificant les condicions d'accés i el nombre 
de places ofertades 

Accions 
proposades: 

Actualitzar la memòria del màster especificant les condicions d'accés i el nombre 
de places ofertades 

Abast: Titulació: Màster universitari en optometria i Ciències de la Visió 

Prioritat: alta  

Termini: 11/7/2017 

Estat: No iniciada  
 

370 
.M.521.2016  

Augmentar el nombre de tutors acadèmics de pràctiques externes  

Càrrec: Vicedeganat d'Estudis 

Origen: acreditació 

Estàndard: Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge 



Diagnòstic: Actualment la tasca de tutorització de les pràctiques externes rau en el 
Vicedeganat d’Estudis 

Implica 
modificació 
de la 
memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Augmentar el nombre de tutors acadèmics de pràctiques externes, atès que 
actualment és una tasca realitzada només per la vicedegana d'estudis. 

Accions 
proposades: 

Durant el curs 2016-17 es proposarà als tutors participants en el pla d'acció 
tutorial de la FOOT que assumeixin també tasques de coordinació de pràctiques 
externes, de manera que aquesta funció deixarà de ser realitzada exclusivament 
pel Vicedeganat d´estudis. S´espera la incorporació d´uns 10 professors/es per 
fer aquesta tutorització. 

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: alta  

Termini: 11/7/2017 

Estat: No iniciada  
 

370 
.M.522.2016  

Desenvolupar mecanismes que permetin la recollida del grau de satisfacció de 
tots els grups implicats en el desenvolupament de les pràctiques externes  

Càrrec: Vicedeganat d'estudis 

Origen: acreditació 

Estàndard: Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge 

Diagnòstic: 

Per tal de recollir el grau de satisfacció de tots els grups implicats en el 
desenvolupament de les pràctiques externes, s´elaboraran rúbriques a omplir per 
part dels tutors d´empresa, estudiants i tutors de la FOOT. A més, es faran dues 
reunions amb els tutors de la FOOT (inici i final del període de pràctiques de 
l´estudiant) per donar indicacions sobre les tasques a realitzar des de la facultat 
(contacte telefònic amb el tutor d´empresa, etc). També es valorarà la possibilitat 
de tenir una intranet a la qual hi puguin accedir tots els grups implicats, per facilitar 
la circulació d´informació.  

Implica 
modificació 
de la 
memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: Recollir el grau de satisfacció dels agents implicats en les pràctiques externes 

Accions 
proposades: Fer enquestes de satisfacció als agents implicats en les pràctiques externes 

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: mitja  

Termini: 11/7/2018 

Estat: No iniciada  
 

370 
.M.523.2016  

Reflexionar en el Grau d'Òptica sobre la conveniència de modificar l'optativitat 
per l'obligatorietat de les pràctiques externes i sobre reduir el nombre de crèdits 
del TFG  

Càrrec: Vicedeganat de Política Acadèmica 



Origen: acreditació 

Estàndard: Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius 

Diagnòstic: 

Durant el curs 2016-17 es pretén engegar el procés per fer una modificació del 
pla d´estudis de grau en òptica i optometria. Dins de les modificacions que es 
volen plantejar, una fa referencia al nombre de crèdits del TFG. Quan es va 
aprovar el pla d´estudis actual, la UPC va imposar que els crèdits del TFG 
havien de ser 24, malgrat l´oposició que ja aleshores vam manifestar. Durant 
aquests anys hem ofert la possibilitat de fer entre 12 i 18 crèdits de pràctiques 
externes dins el bloc d´optativitat, atès que no vam aconseguir que fossin 
obligatòries al pla d´estudis (com es pretenia des del principi). En la mateixa línia 
d´oferir als estudiants un màxim contacte amb el món professional i disminuir la 
càrrega lectiva del TFG, el curs 2015-16 hem engegat un pla pilot per fer TFG 
amb 18 ECTS de pràctiques tutelades en empresa i 6 ECTS de treball escrit. 
Aquesta experiència ha estat molt satisfactòria per totes les bandes, pel que 
seguirem oferint-la en cursos successius. A partir del curs 2016-17 intentarem 
convèncer els òrgans de govern de la UPC que creiem més encertat per la 
formació dels òptics optometristes que hi hagi un TFG de 6 ECTS i unes 
pràctiques tutelades obligatòries de 18 ECTS.  

Implica 
modificació 
de la 
memòria 
verificada?: 

Sí  

Objectius a 
assolir: Que tots els estudiants realitzin pràctiques en empresa  

Accions 
proposades: Intentar que tots els estudiants realitzin pràctiques en empresa 

Abast: Titulació: Grau en òptica i Optometria  

Prioritat: mitja  

Termini: 11/7/2018 

Estat: No iniciada  
 

370 
.M.524.2016  

Completar les competències de les assignatures del màster  

Càrrec: Vicedeganat d'Estudis 

Origen: acreditació 

Estàndard: Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

Diagnòstic: Les competències del màster no estan actualitzades 

Implica 
modificació 
de la 
memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: Adequar les competències, continguts i objectius de les assignatures del màster 

Accions 
proposades: 

Fer una revisió de les competències, continguts i objectius de les assignatures 
del màster per tal que s’adeqüin a la realitat 

Abast: Titulació: Màster universitari en Optometria i Ciències de la Visió 

Prioritat: alta  

Termini: 11/7/2017 

Estat: No iniciada  
 



370 
.M.525.2016  

Millorar el PAT de forma que sigui una eina vertaderament útil per a tots els 
estudiants  

Càrrec: Vicedeganat d'Estudis 

Origen: acreditació 

Estàndard: Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge 

Diagnòstic: El PAT actual està enfocat només als estudiants de fase inicial, degut a què és 
on el rendiment acadèmic és més baix.  

Implica 
modificació 
de la 
memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Millorar el PAT de forma que sigui una eina vertaderament útil per a tots els 
estudiants de la FOOT 

Accions 
proposades: 

Pensar estratègies i accions per tal que tots els estudiants de la FOOT siguin 
tutoritzats, no només els de fase inicial 

Abast: Titulació: Grau en Òptica i Optometria 

Prioritat: baixa  

Termini: 11/7/2019 

Estat: No iniciada  
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