
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Informes de seguiment de les titulacions: Màster Universitari en 
Optometria i Ciències de la Visió 

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 Màster Universitari en Optometria i Ciències de la Visió 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 20 de juny de 2012. 

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 Màster Universitari en Optometria i Ciències de la Visió, 
exceptuant l’acció M.538 referent al “Nou Pla d'Estudis de Màster” i l’acció M.540 referent als continguts 
i competències clíniques del Màster,  també ho són en el Grau en Òptica i Optometria. 

 

 

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). 

 

  



 

Propostes 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 

M. 534 

Tenir una 
planificació realista 

de com és 
l'elaboració de 

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 



Treballs de Fi de 
Titulació, les 
pràctiques 
externes, etc. 

diferents tasques 
per tal que la 

comunitat 
interessada pugui 
conèixer com es 

desenvolupen, així 
com la 

temporització i els 
encarregats de dur-

es a terme. 

elaborar els protocols de les diferents 
tasques. 

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. 

4. Actualitzar els 
procediments a la 
situació actual 

M. 536 

Reflectir en el SGIQ 
el funcionament 

tant el 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. Nou Pla d'Estudis 
de Màster 

M. 538 

Millorar aquells 
aspectes negatius 
que en els darrers 

anys del Pla 
d'Estudis s'han 

detectat i 
actualitzar-ho  a les 

noves i futures 
demandes de la 

societat. 

Proposar un Pla de Treball per elaborar un 
calendari d'estudi de l'actual Pla d'Estudis de 

Màster i fer-ne els canvis que calguin. 
Hi ha un pla de treball en curs. 

7. Codi ètic per TFC 
i treballs de recerca 

M.539 

Donar 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. 



8. Continguts i 
competències 
clíniques, així com 
itinararis, en el 
Màster 

M.540 

Millorar la formació 
dels estudiants, pel 
que fa a continguts i 

competències 
clíniques, i als 

itineraris. 

Principalment s'han proposat quatre accions: 
1. Ampliar la part de lents de contacte de 

l’assignatura Clínica Especialitzada, amb un 
increment d’hores de docència dedicades a 

aquesta àrea i la incorporació d’un nou professor 
amb un elevat nivell d’especialització en 

Contactologia clínica. 
2. Introduir a l’assignatura Clínica Especialitzada 
un bloc destinat al coneixement i interpretació 

de proves complementàries. 
3. Afegir una nova assignatura optativa a 
l’itinerari de contactologia: Contactologia 

Avançada. 
4. Modificar la tipologia de pràctiques que els 
estudiants de màster fan amb pacients reals a 
l’àrea d’optometria pediàtrica, amb l’objectiu 
que puguin fer un examen visual complet a un 
nen i, per tant, entendre millor la globalitat de 

l’atenció visual en nens. 

Finalitzada totalment. 

 

 

  



 

Proposta de les Accions de Millora pel curs vinent 

El bon comportament del Màster pel què fa a demanda que havíem tingut en els darrers 
dos cursos, 40 preinscripcions per a 27 places ofertades pel curs 2017-18 i 48 
preinscripcions per a 28 places ofertades pel curs 2018-19, ha experimentat una 
davallada en el curs actual, en el que hem tingut només 26 preiniscripcions per a 30 
places, de les quals 23 s’han acabat fent efectives.  

Aquesta davallada en la demanda pot ser conseqüència de factor diversos, entre els 
quals pot haver-hi la concreció de la  preocupació important que posàvem de manifest 
en l’anterior informe pel fet que les enquestes reflecteixen que els estudiants mostren 
un nivell de satisfacció que no és òptim, en finalitzar el primer any, i que la demanda de 
professionals titulats al mercat és molt alta, de manera que els graduats reben una 
pressió important per a posar-se a treballar abans de fer un màster. 

Les accions de mesura que es preveuen per a l’any vinent les hem diferenciades en dos 
nivells: de caràcter immediat i de futur. 

 

De caràcter immediat: 

S’ha nomentat, durant el curs 2018-19, una vicedegana cap d’estudis del màster, amb 
l’encàrrec de: 

1. Treballar sobre les guies docents actuals i en col·laboració amb els professors 
coordinadors per incorporar a totes les assignatures competències d’aplicació 
clínica, d’acord amb la demanda que fan els estudiants. 

2. Treballar amb el Departament d’Òptica i Optometria per tal de fer una 
assignació de professorat òptic-optometrista especialitzat  per a dotar el màster 
de major expertesa clínica posible. 

3. Coordinar, conjuntament amb els professors implicats i el CUV, la captació de 
pacients amb necessitats especials per a rebre serveis de Baixa Visió, Teràpies 
Visuals i Adaptacions especials de lents de contacte, amb l’objectiu de millorar 
l’oportunitat d’aprenentage especilitzat al màster. 

4. Valorar els  centres sanitaris on els estudiants fan les pràctiques externas per 
detectar y solucionar les mancances detectades. En un futur es pretén fer 
públics a la pàgina WEB els resultats de satisfacció dels estudiants amb els 
diferents centres de pràctiques, per tal que en coneguin l’excel·lència a l’hora 
de triar centre. 

5. Assignar tutors de pràctiques als estudiants entre els membres de l’equip 
directiu, els quals seguiran un protocol d’actuació, per tal de fer-ne el 
seguiment. 

 

 

 



Pel curs 19-20, les optatives amb més demanda, per part dels estudiants s’ofertaran tant al 
Quadrimestre de tardor com al de primavera, amb l’objectiu d’oferir més oportunitats de 
matrícula als estudiants i que els grups de pràctiques clíniques siguin més reduïts, amb el 
benefici que això suposa per la qualitat docent. 

 

De futur: 

La Junta de Facultat va aprovar el 19 de juliol de 2019 una metodologia de treball per a fer un 
nou pla d’estudis de màster que pretén ajustar als continguts a la demanda de la societat, pel 
què fa a la formació de professionals de la salut visual especialitzats, i a la demanda dels 
graduats. La metodologia preveu que el curs 21-22 es pugui iniciar la impartició del nou Màster. 

D’altra banda, s’està treballant en l’obertura d’una unitat del CUV a Barcelona que pretén ser 
un referent pel què fa a la qualitat de la docència universitària en contactologia i un centre de 
referència professional. Aquesta infrastructura serà el complement perfecte al CUV de Terrassa 
i als centres de PAES per a millorar la formació de l’estudiantat del màster en aquesta àrea 
d’especialització. 

Com s’ha fet fins ara, es mantindran les reunions amb els coordinadors de les 
assignatures de màster i amb els estudiants per a seguir una política de millora constant, 
en el marc del pla d’estudis actual. 

També s’ha continuat treballant per a definir indicadors de qualitat de les pràctiques 
externes del màster i anar-los implementant, amb l’objectiu de treballar en la millora 
continua de la qualitat que oferim en aquestes pràctiques, altament valorades per 
l’estudiantat. 

A banda d’aquestes millores, de les quals caldrà avaluar l’impacte en la satisfacció de 
l’estudiantat en el curs actual i en propers cursos, es desevoluparan totes les 
compromeses en l’apartat anterior i que figuren com a pendents. 

 


