
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Informes de seguiment de les titulacions: Grau en Òptica i Optometria 

Comissió Permanent. Terrassa, 16 d’octubre de 2019 



 

Informe de Seguiment 

 

En l’apartat de Qualitat de la web de la FOOT es troben els enllaços corresponents al Marc per a la 
Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació de les titulacions de la FOOT: 
https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/informes-de-seguiment-de-les-titulacions 

En particular, els Informes de Seguiment de Titulacions (IST) i els Informes d'Avaluació del Seguiment de 
les Titulacions (IAST) els gestiona el Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (GPAQ) de la UPC: 
https://gpaq.upc.edu/sat/Informes_public_sat.asp?tipus_informe=seguiment# 

Cal tenir present que per accedir a l’Informe de Seguiment de la Titulació esmentat, que es troba en el 
WEB del Seguiment i Acredicatió de les titulacions (SAT) de la UPC, calen certs permisos. 

El Grau en Òptica i Optometria de la FOOT va rebre l’informe favorable de VERIFICACIÓ per part de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) en la data de 10 de juny 
de 2009. 

En els anys posteriors s’han anat fent, periòdicament, els corresponents Informes de Seguiment de les 
Titulacions. Al juliol del 2016 l’avaluació de la sol·licitud d’acreditació d’aquest títol oficial de la FOOT va 
rebre informe favorable, tot esmentant uns aspectes a millorar obligatòriament durant els posteriors dos 
cursos acadèmics. Tots aquests aspectes a millorar obligatòriament van donar lloc a una sèrie d’accions 
proposades per tal de solucionar les mancances o justificar-les, si escau. En els cursos esmentats (2016-
17 i 2017-18) s’ha fet un rendiment de comptes d’aquests aspectes a millorar en els Informes de 
Seguiment anuals. Aquests informes es poden trobar en la memòria de la FOOT (podeu accedir-hi en 
aquest l’enllaç). Posteriorment, la CP del 31 de gener de 2019 (Acord CP2019-1-31) va aprovar “l’informe 
de les Accions de millora i Informes de Seguiment de les Titulacions en resposta als Informes finals 
d’acreditació de les titulacions de la FOOT” que va ser enviat al GPAQ de la UPC com a resposta als 
requeriments fets en l’informe del juliol del 2016. 

A continuació, presentem en forma de taula-resum les diferents accions de millora que van ser objecte 
de proposta de millora en el 2018 però encara no han estat assolides, així com les noves propostes de 
millora presentades en el 2019. A banda d’aquesta informació, en la taula també hi apareix la codificació 
i els objectius a assolir d’aquesta acció, tal i com apareix en l’Informe de Seguiment de la Titulació (IST) de 
la FOOT. 

Observem que tots els aspectes a millorar en el Grau en Òptica i Optometria, exceptuant l’acció M.532 
referent al “Nou Pla d’Estudis de Grau”, també ho són en el Màster Universitari en Optometria i Ciències 
de la Visió. 

 

 

https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/informes-de-seguiment-de-les-titulacions
http://www.upc.edu/gpaq/ca
https://gpaq.upc.edu/sat/Informes_public_sat.asp?tipus_informe=seguiment
https://gpaq.upc.edu/seguimentiacreditacio/
http://www.aqu.cat/
https://foot.upc.edu/ca/lescola/memories-dactivitats
https://govern.upc.edu/ca/c/optica-i-optometria/comissio-permanent-de-foot/reunio-de-la-comissio-permanent-31-1-2019


Propostes de millora del 2018 en curs 

 

Propostes de 
millora del 2018 
(en curs) 

Millora 
(IST) Objectius a assolir Accions proposades Estat (C.P. 16 d’octubre 2019) 

1. Actualitzar de 
forma àgil les 
evidències del SGIQ 

M.530 

Millorar l'eficiència 
alhora d'actualitzar 
el SGIQ i alhora de 

gestionar les 
evidències 

Revisar els procediments del SGIQ per àrees i 
relacionar les sortides dels fluxgrames amb la 
planificació anual (excel que elabora l'equip 

directiu cada curs acadèmic). 
Pensar com gestionar i com posar les evidències 

(repositori, enllaç, etc.). 
Completar l'excel de la planificació anual amb 

calendari de les accions. 

S'estan revisant els procediments del SGIQ 
per àrees per tal de gestionar 
adequadament la planificació anual de 
l'equip directiu amb el propi SGIQ. 

2. Planificació en 
l'elaboració dels 
horaris 

M. 531 

Tenir una 
planificació realista 
de l'elaboració dels 

horaris amb la 
implicació dels 

departaments i del 
professorat en 

conveniència vers 
l'estudiantat 

Tenir un calendari pel seguiment de l'elaboració 
dels horaris. Implicar als departaments i als 
professors, així com els coordinadors de les 

assignatures, en l'elaboració dels horaris. 

Procediment complet per fer els horaris 
(passos a seguir amb un calendari 
establert). 

3. Nou Pla d'Estudis 
de Grau 

M. 532 

Millorar aquells 
aspectes negatius 
que en els 9 anys 
del Pla d'Estudis 
actual han anat 

apareixent 

Analitzar l'actual Pla d'Estudis i veure les seves 
febleses i possibles millores. Reunions amb 

professionals del sector, amb alumnes egressats, 
amb alumnes de quart curs del grau i amb el 

professorat de la FOOT. També es va demanar 
opinió a experts en optometria per conèixer com 

hauria de ser un pla d'estudis "ideal", i es va 
realitzar una anàlisi de plans d'estudis 

d'universitats nacionals i internacionals de 
prestigi on s’imparteixen estudis d’òptica i 

optometria. Comparar l'actual plans d'estudis 
d’òptica i optometria amb els plans d'estudi 

d'altres universitats nacionals i internacionals de 
prestigi. 

La Junta de la FOOT va aprovar un procés de 
treball, consistent en la creació d'una 
comissió per al pla d'estudis formada per 8 
persones (PDI i alumnes) i el nomenament 
d'un comitè assessor extern sobre el pla 
d'estudis format per 4 persones (un membre 
del col·legi professional, un altre del 
Patronat -representant als ocupadors 
d'establiment d'òptica-, un cap 
d'oftalmologia d'hospital i una ex-alumna). 
La comissió i el comitè assessor han 
elaborat una memòria de verificació del nou 
Pla d'Estudis del Grau en Òptica i 
Optometria. 



La Junta de Facultat, reunida el 7 de 
novembre de 2018, va aprovar la memòria 
de verificació del Grau en Òptica i 
Optometria que és pública a la intranet de 
la Facultat. 
El  Consell de Govern de la UPC va aprovar 
la impartició del nou títol, i l’AQU ja l’ha 
avaluat positivament en data d’otubre de 
2019.  
La implementació del nou grau es durà a 
terme durant el curs 2020-21. 

 

  



 

Proposta de les Accions de Millora del 2019 

Propostes de 
millora del 2019 

Millora 
(IST) Objectius a assolir Accions proposades Estat (C.P. 16 d’octubre 2019) 

1. Millorar 
l’avaluació de 
l’alumnat 

M.533 

Millorar la 
satisfacció de 

l'alumnat en les 
metodologies 
d'avaluació i la 

informació que se'ls 
hi proporciona al 

respecte. Així com 
millorar els resultats 

acadèmics. 

S’han actualitzat els mètodes d’avaluació que 
apareixen en les guies docents per tal de 

millorar, en la mesura del possible, l’avaluació 
contínua. 

S’ha sol·licitat a l’Institut de Ciències de 
l’Educació (ICE) diverses jornades de formació 
específica per al personal docent i investigador 

de la FOOT amb l’objectiu de millorar el 
coneixement sobre la metodologia d’avaluació 

en la formació continuada. Per una banda el 
juliol del 2016 es va fer la “Jornada de Docència 
a la FOOT” i, per altre banda, el juny-juliol del 
2017 es va fer la “Jornades de docència a la 

FOOT: Anàlisi del pla d’estudis actual i propostes 
de futur”. 

Per tal d’evitar possibles subjectivitats alhora de 
la correcció, la direcció del centre proposa que la 

identificació de l’alumnat sigui amb el DNI (o 
equivalent) i no pas amb el nom. 

Finalitzada totalment. 

2. Documentar els 
processos 
d'elaboració de les 
guies docents, els 
Treballs de Fi de 
Titulació, les 
pràctiques 
externes, etc. 

M. 534 

Tenir una 
planificació realista 

de com és 
l'elaboració de 

diferents tasques 
per tal que la 

comunitat 
interessada pugui 
conèixer com es 

desenvolupen, així 
com la 

temporització i els 

Revisar, actualitzar o elaborar la documentació 
necessària que indiqui com es desenvolupen les 

diferents tasques. 

El vicedeganat de Qualitat s'ha posat en 
contacte amb els vicedeganats 
corresponents o les persones delegades a 
elaborar els protocols de les diferents 
tasques. 
S’ha reformulat la part de la WEB 
corresponent al TFG (setembre 2019) per 
fer-ho més clar per als estudiants 



encarregats de dur-
es a terme. 

3. Pla de 
Comunicació FOOT-
CUV-DOO 

M. 535 

Millorar la 
comunicació entre 
les entitats FOOT-

CUV-DOO, així com 
la comunicació de 

les tasques que 
desenvolupen tant a 
nivell individual com 

col·lectiu. 

Establir un protocol per elaborar les tasques de 
difusió i comunicació, així com tenir un tècnic de 

la UTG per vetllat per bon funcionament 
d'aquesta tasca. 

Reunions entre el Vicedeganat de Relacions 
amb l'Entorn, Comunicació i Promoció, la 
direcció del CUV i la direcció del DOO, així 
com altres actius implicats com un tècnic del 
suport de la UTG de la FOOT-CUV-DOO. S’ha 
establert una comissió mixta de 
comunicació per tot l’àmbit de l’òptica i 
l’optometria a la UPC, amb l’objectiu de 
coordinar les accions. La comissió es 
reunirà, com a mínim, un parell de cops a 
l’any. 

4. Actualitzar els 
procediments a la 
situació actual 

M. 536 

Reflectir en el SGIQ 
el funcionament 

tant del CUV com de 
les accions de la 

Formació 
Continuada que es 

desenvolupen. 

Demanar a la direccció del CUV i al vicedeganat 
de Fomació Continuada un redactat per 

incorporar-los en el SGIQ. 

S'han fet dues reunions amb la direccció del 
CUV i el vicedeganat de Formació 
Continuada per tal d'exposar la situació. Es 
té el redactat del vicedeganat de Formació 
Continuada. Una vegada es tingui el 
redactat de la direcció del CUV ja es podrà 
fegir el corresponent text al manual del 
SGIQ. 

5. Actualització de 
les funcions dels 
vicedegans 

M. 537 

Tenir una 
documentació real i 

actual dels 
vicedegans, tant en 

els seus 
nomenaments com 

en les seves 
tasques. 

Actualitzar el quadre dels vicedegants i les seves 
funcions reflectides en el SGIQ. 

Donar una primera versió i comentar-la a 
una reunió de l'Equip Directiu. Cal 
reflexionar més i treballar-hi més a fons. 

6. Codi ètic per TFC 
i treballs de recerca 

M.539 

Donat una 
informació pública 

en el WEB de la 
FOOT clara sobre el 
codi ètic considerat. 

Presentació inicial d'una proposta en el WEB. 

Hi ha un un apartat de la WEB del CUV, que 
s’enllaça des de la de la FOOT on s’explica el 
procediment per a validar els treballs de 
recerca, inclosos els TFC, pel comitè ètic de 
la Mútua de Terrassa. En paral·lel, la FOOT i 
el CUV participen activament en un grup de 
treball per a posar en marxa un comitè Ètic 
propi a la UPC. 



 

Proposta de les Accions de Millora del 2019 

 

A partir dels suggeriments de l’informe d’acreditació de la titulació de Grau en Òptica i 
Optometria emès per l’AQU el juliol de 2016, de les febleses detectades per la pròpia 
comunitat de la FOOT en el pla d’estudis actual i de la intenció d’acreditar la Facultat per a 
l’obtenció del Diploma Europeu, la Junta de Facultat va acordar el 21 de juliol de 2017  fer 
un nou pla d’estudis de grau amb els objectius aprovats també en Junta (Acord JF2017-07-
21.02). Durant el curs 2017-18 i en el curs actual 2018-19 s’ha treballat intensament, 
d’acord amb la metodologia aprovada en Junta de Facultat el 20 de setembre de 2017 
(Acord JF2017-09-20.01), per a fer un nou pla d’estudis que superi les àrees de millora 
detectades i que permeti l’acreditació del centre per al Diploma Europeu. La Junta de 
Facultat del passat 7 de novembre de 2018 va aprovar la memòria de verificació del nou 
pla d’estudis de Grau.  

D’altra banda, la Junta de Facultat del mes de març de 2019 va aprovar un mètode de 
treball per a la implementació del nou pla d’estudis de grau que té per objectiu una bona 
coordinacció entre els responsables de les assignatures, de cara a garantir que totes les 
competències es treballin en el moment i el nivell adients, evitant els solapaments o les 
llacunes i amb el màxim aprofitament possible dels recursos disponibles. 

Amb la implementació del nou pla d’estudis hi ha un seguit d’accions concretes de millora 
que es pretenen dur a terme i que llistem seguidament: 

1. Millorar la distribució de les competències transversals, així com dissenyar i 
implementar un bon sistema per a la seva avaluació. 

2. Posar especial interès en l’aprenentatge de la tercera llengua (anglès) amb l’objectiu de 
que els graduats en Òptica i Optometria de la Facultat puguin desenvolupar la seva 
futura activitat professional i/o acadèmica en anglès. 

3. Millorar la gestió i organització de les Pràctiques Acadèmiques Externes, amb l’objectiu 
que aquestes esdevinguin l’entorn ideal per tal que els estudiants del Grau de la 
Facultat assoleixin la seva comptència clínica com a professionals de la Salut Visual. 

4. Millorar la pressa de decisions clíniques dels futurs titulats en Òptica i Optometria 
d’acorcd amb el model Evidence Based Practice, tal i com s’està treballant en el projecte 
de millora docent OCULUS, del programa Europeu ERASMUS+, en el que la Facultat 
participa activament. 

5. Estudiar i implementar, si fos possible, una política d’horaris que millori la conciliació 
de la vida professional i personal/familiar. 

6. Millorar l’oferta de formació continuada de la FOOT, per tal que els exestudiants de la 
Facultat puguin seguir-se formant al llarg de la vida  professional amb una oferta de 
qualitat. 

7. Millorar l’estratègia de comunicació, amb l’objectiu d’incrementar la captació de talent. 
8. Estudiar la viabilitat i execusió d’una seu del CUV a Barcelona, per tal de millorar la 

competència clínica en lents de contacte dels futurs estudiants en Òptica i Optometria. 
9. Fomentar i millorar, en la mesura del possible, la implicació de l’estudiantat en la 

governança i els actes organitzats per la Facultat. Per exemple, en la concessió del premi 
internacional a l’optometrista de l’any. Amb l’objetiu que tinguin referents de 
professionals i acadèmics, que han destacat per la seva contribució a la ciència  en la 
seva àrea de coneixement. 

 

https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/acreditacio-de-les-titulacions-2016/informes-finals-dacreditacio-de-les-titulacions/ida_g-_ptica-i-optometria-upc-16v2.pdf/view
https://foot.upc.edu/ca/lescola/gestio-de-la-qualitat/acreditacio-de-les-titulacions-2016/informes-finals-dacreditacio-de-les-titulacions/ida_g-_ptica-i-optometria-upc-16v2.pdf/view
http://www.ecoo.info/european-diploma/
https://foot.upc.edu/ca/intranet/junta-escola/reunions-2017/j-foot-2017-073-21/acta-jf-2017-7-21-aprovada.pdf/view
https://foot.upc.edu/ca/intranet/junta-escola/reunions-2017/j-foot-2017-073-21/acta-jf-2017-7-21-aprovada.pdf/view
https://foot.upc.edu/ca/intranet/junta-escola/reunions-2017/j-foot-2017-09-20/proces-de-treball-per-a-la-revisio_def.pdf/view


També s’ha continuat reforçant la formació dels futurs professionals d’acord amb els 
models de presa de decisions en base a l’evidència, tal i com s’està treballant en el projecte 
de millora docent OCULUS, del programa Europeu ERASMUS+, en el que la Facultat 
participa activament. 

A partir d’ara, s’aniran portant a terme les propostes de millora que figuren a la taula 
anterior que estan pendents d’execució, així com d’altres que s’estan elaborant o 
s’elaboraran en el futur. 


