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ABAST I AUTORIA DE L’INFORME DE SEGUIMENT  
 

Curs avaluat 2021-2022 
 

Títols avaluats 
Grau en Fisioteràpia (GFISIO-15UM) 
Grau en Infermeria (GINF-15UM) 
Grau en Podologia (GPODO-15UM) 
Màster Universitari en Fisioteràpia del Sistema Musculoesquelètic (MUFSM-18UM) 
Màster Universitari en Metodologia de la Simulació aplicada a la Formació de Professionals de Ciències de la Salut i Socials (MUMSA-16UM) 

 
 
L’autor de l’informe és el Comitè de Qualitat del Centre, amb l’assessorament d’unitats tècniques i acadèmiques del centre i transversals de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. 
Composició del CQC:   
  

Nom  Posició  
Mireia Torralba Rosselló Degana de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa 
Gonzalo Lorza Blasco Director dels estudis de Fisioteràpia 
Carme Valiente Ballesteros Directora dels estudis d’Infermeria 
Xavier Ortas Datsira Director dels estudis de Podologia 
Júlia Jubany Güell Coordinadora dels estudis de Fisioteràpia 
Ester Colillas Malet Coordinadora dels estudis d’Infermeria 
Rémi Gontié Coordinador del Màster Universitari en Fisioteràpia del Sistema Musculoesquelètic 
Aida Camps Gómez Coordinadora del Màster Universitari en Metodologia de la Simulació aplicada a la Formació de Professionals de Ciències de la Salut i Socials 
Jose Bello Cordero Estudiant 
Sílvia Mas Sañé Vicerectora del Campus Manresa 
Jordi Conca Matías Adjunt al vicerectorat 
Laura Llobet Ribas Responsable de Qualitat del Campus Manresa 
Estefania Ruiz Molina Tècnica de Qualitat 

 
 
L’informe s’elabora d’acord amb ell Sistema de Garantia Interna de la Qualitat del centre: PE07_U_Pr02 Seguiment de la qualitat els títols oficials de grau i de màster  

 
 
El centre imparteix altres títols que no s’avaluen a través d’aquest procediment:  

• Grau en Logopèdia (GLOGO-17IN), objecte d’avaluació per a la seva acreditació. 
• Grau en Logopèdia (GLOGO-15UM), en extinció. 
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DIMENSIÓ 1 - QUALITAT DEL PROGRAMA FORMATIU    
 
Estàndard 1. El disseny de la titulació (perfil de competències i estructura del currículum) està actualitzat segons els requisits de la disciplina i respon al nivell formatiu requerit en el MECES. 
 
Abast Grau en Fisioteràpia (GFISIO-15UM) 

 
Subestàndard 1.1. El perfil de competències de la titulació és consistent amb els requisits de la disciplina i amb el nivell formatiu corresponent del MECES. 

Observacions AQU VSMA 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
El perfil de competències de la titulació és consistent amb els requisits 
de la disciplina i amb el nivell formatiu corresponent al MECES. 

 El centre té previst presentar una sol·licitud de modificació del títol per 
adaptar-lo al RD 822/2021 durant la tardor de 2025. En aquesta 
modificació també s’atendran les consideracions que AQU ha inclòs al 
seu informe d’avaluació de la sol·licitud de modificació de 2022 en 
relació al contingut de la memòria. 

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) Literal Caràcter Identificació informe  

- - - - - - - 
 
3-Introducció d’accions al Pla de Millora     
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Observacions 

Literal Caràcter Identificació informe  
Eliminar de la memòria l’opció d’oferir les 
assignatures vinculades al pràcticum en 
anglès.  

Eliminar [en la memoria] la posibilidad de ofrecer las 
asignaturas vinculadas al prácticum en inglés. 

Requeriment  Informe Modificació Fisioteràpia, 2022 S’elimina l’anglès a les assignatures de 
pràctiques en aquest ISQ (adjuntar informe 
CQC). S’actualitzarà la memòria a la tardor de 
2025. 

Incorporar a la memòria, a l’apartat de 
planificació de la titulació, la informació 
sobre el nombre d’estudiantat per grup i 
nombre de grups previstos per cada activitat 
formativa presencial.  

Incorporar [en la memoria] en el apartado de 
planificación de la titulación la información sobre el 
número de estudiantes por grupo y número de 
grupos previstos para cada actividad formativa 
presencial, para ambos centros. 

Requeriment Informe Modificació Fisioteràpia, 2022 Es disposa d’aquesta taula anualment. A la 
memòria de modificació de 2022, es va adjuntar 
a les al·legacions. S’incorporarà a la memòria en 
la modificació de la tardor de 2025. 

Informar a la memòria el nivell mínim 
requerit al professorat responsable d’impartir 
les assignatures en anglès.  

Informar [en la memoria] en el apartado 
correspondiente de la memoria sobre el nivel 
mínimo requerido al profesorado responsable de 
impartir las asignaturas en inglés 

Requeriment  Informe Modificació Fisioteràpia, 2022 A la memòria de modificació de 2022, es va 
adjuntar a les al·legacions. S’incorporarà a la 
memòria en la modificació de la tardor de 2025. 

Incorporar a la memòria el llistat de centres 
estrangers on l’estudiantat pot fer les 
pràctiques. 

Incorporar [en la memoria] en el apartado 
correspondiente el listado de centros extranjeros 
donde el estudiantado de ambas facultades puede 
realizar las prácticas. 

Requeriment Informe Modificació Fisioteràpia, 2022 A la memòria de modificació de 2022, es va 
adjuntar a les al·legacions. S’incorporarà a la 
memòria en la modificació de la tardor de 2025. 

Actualitzar l’apartat de justificació de la 
titulació incorporant la informació aportada a 
la fase d’al·legacions (en relació a la 
modificació de memòria del 2022 per 
l’augment de places). 

Actualizar el apartado de justificación de la titulación 
incorporando la información aportada en la fase de 
alegaciones vinculada al aumento de plazas. 

Recomanació Informe Modificació Fisioteràpia, 2022 S’atendrà la recomanació quan es modifiqui la 
memòria, des de la FCSB, que és qui va 
demanar l’augment de places.  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:x:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/ObservacionsAQUVSMA/RegObsAQU_ISQ2022_FCSM.xlsx?d=w46a66f3648a04af69401092b5efe1b48&csf=1&web=1&e=2yLTfE
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Subestàndard 1.2.  El pla d’estudis i l’estructura del currículum són coherents amb el perfil de competències i amb els objectius de la titulació. 

Observacions AQU VSMA 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
Al llarg de tot el grau es desenvolupa la capacitat de Raonament 
Clínic de l’estudiantat segons estàndards internacionalment 
reconeguts  

  

El pla d’estudis està enfocat a un model d’atenció biopsicosocial dels 
usuaris dels serveis de Fisioteràpia i el seu entorn proper.  

  

Es desenvolupa un programa de simulació clínica que afavoreix 
l’aprenentatge i la pràctica reflexiva, així com una integració de les 
competències tant específiques com transversals  

  

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) Literal Caràcter Identificació informe  

Introduir canvis en el pla 
d’estudis del grau en 
Fisioteràpia (GFISIO-
15UV-UM) 2021 

- - - A la modificació del 2022 es va deixar constància de l’actualització dels plans 
d’estudis en relació a les necessitats formatives dels estudiants i a les necessitats 
organitzatives del centre. 

100% N 

 
3-Introducció d’accions al Pla de Millora     
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Observacions 

Literal Caràcter Identificació informe  
Introduir canvis en el pla d’estudis del 
Grau en Fisioteràpia, GFISIO-15UM, 
2022  
 
 

La Comisión considera que las asignaturas 
vinculadas al prácticum no deben ofrecerse 
en inglés, ya implica que buena parte del 
profesorado asociado así como tutores/as 
en el espacio clínico dispongan de 
competencias para la impartición de la 
materia en dicha lengua. Además, los 
convenios presentados con instituciones 
internacionales son, en su mayoría, de 
lengua francesa. En una futura modificación 
de la titulación, debe retirarse esta 
posibilidad. 

Requeriment  Informe Modificació Fisioteràpia, 2022  

 
 
  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:x:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/ObservacionsAQUVSMA/RegObsAQU_ISQ2022_FCSM.xlsx?d=w46a66f3648a04af69401092b5efe1b48&csf=1&web=1&e=2yLTfE
https://universitatdevic.sharepoint.com/:x:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/CanvisPlansEstudis/CanvisEnsenyament_Seguiment_GFISIO.xlsx?d=w494b104be51744dea2c9b86dfb5baa1c&csf=1&web=1&e=0iHAPj
https://universitatdevic.sharepoint.com/:x:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/CanvisPlansEstudis/CanvisEnsenyament_Seguiment_GFISIO.xlsx?d=w494b104be51744dea2c9b86dfb5baa1c&csf=1&web=1&e=0iHAPj
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Subestàndard 1.3.  Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat per a la titulació i el seu nombre és coherent amb el nombre de places ofertes. 

Indicadors  Observacions AQU VSMA 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
Alta demanda dels Estudis de Fisioteràpia. Es cobreixen totes les 
places ofertades amb escreix. 

 En relació a les accions de màrqueting, aquest any, s’han introduït 
diferents millores: 
- Identificació dels eixos d’especialització (Educació, Salut i Empresa) 
per colors. 
- Intensificació de l’email màrqueting per mantenir l’interès dels 
contactes al llarg de tota la campanya. 
- Increment del contingut audiovisual. 
- Llançament d’un nou web i optimització de les làndings de cada 
programa. 
- Increment anual d’un 32% de la inversió en màrqueting digital. 

Tal com reflecteix als indicadors, la majoria dels estudiants accedeixen 
per la via 0 (PAU) i suposen el 84,6% del total, el percentatge d’alumnes 
que ve de CFGS és poc elevat (9,7%). (S’ha de tenir en compte que els 
estudiants francesos no entren per una altra via que la via 0). 

 Percentatge molt elevat d’estudiants francesos (73,4%) un mica 
superior a anys anteriors. Des d’UManresa, s’ofereixen cursos 
d’idiomes a l’estudiantat francès per tal de millorar l’adaptació a la 
Facultat i el rendiment acadèmic. 

La nota de tall ha anat augmentant de forma progressiva al llarg dels 
últims cursos des d’un 5 (curs 15-16) fins a situar-se a un 6,9 (curs 21-
22).  

  

Fins el curs 21-22 a tots els grups de Fisioteràpia s’impartia 
assignatures en català combinat amb el castellà. El curs 21-22 es va fer 
una enquesta a l’estudiantat per valorar quina era la seva l’opinió sobre 
el tema i es va obtenir un percentatge alt de resposta que preferien 
poder triar l’idioma d’impartició. Per aquest motiu es va plantejar la 
distinció de grups per llengües. D’aquesta manera es garanteix que 
l’estudiantat pugui triar amb quina llengua vol cursar els estudis. La 
intenció és implantar-ho el curs 22-23.  

  

  
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) Literal Caràcter Identificació informe  

- - - - - - - 
 
3-Introducció d’accions al Pla de Millora     
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Observacions 

Literal Caràcter Identificació informe  
Valorar l’itinerari conjunt amb Fisioteràpia 
per incrementar l’alumnat de Podologia 

Establecer una valoración sobre el 
Itinerario conjunto con Fisioterapia para 
incrementar alumnos en Podología 
principalmente, tal y como se aprobó el 
pasado 15 de junio de 2017 en el 
informe de valoración del seguimiento. 

Recomanació Visita acreditació Salut, 2021 Es crea una Comissió de Doble grau que es reunirà amb 
caràcter trimestral.  
 
 

  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:f:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/Indicadors/Est1/GFISIO/1_3?csf=1&web=1&e=3D6GUx
https://universitatdevic.sharepoint.com/:x:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/ObservacionsAQUVSMA/RegObsAQU_ISQ2022_FCSM.xlsx?d=w46a66f3648a04af69401092b5efe1b48&csf=1&web=1&e=2yLTfE
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Subestàndard 1.4.  La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats. 

Observacions AQU VSMA 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
Es duen a terme reunions de coordinació docent de forma sistemàtica 
a finals de cada semestre, per fer una valoració de tancament.  

  

També es realitzen coordinacions per matèries, quan cal incorporar 
nous temes a nivell de contingut, material o innovació educativa del 
grau. La coordinació de grau és la responsable de donar coherència a 
tota el programa docent i supervisar la coordinació entre professorat, 
assignatures i matèries.  

  

L’equip docent de Fisioteràpia, a part de la direcció i la coordinació de 
grau, existeixen les figures de la coordinació de pràctiques, la 
coordinació de TFG, la coordinació del programa de simulació, la 
coordinació d'optativitat de 4t curs, la coordinació del Programa 
d’Acció Tutorial, una última incorporació per a la coordinació del 
programa de seminaris (ABP) i finalment la coordinació de mobilitat.  

  

A més a més tenen lloc unes comissions transversals, a nivell del 
Campus Manresa i que inclouen les Facultats de Ciències Socials i de 
Ciències de la Salut. Es tracta de les següents:  
Comissió de TFE, Comissió d’internacional, la Comissió de simulació i 
la de pràctiques.  

  

El curs 21-22 es continua treballant conjuntament a nivell d’UVic-UCC 
en determinades comissions, on el Campus Manresa també hi té 
representació. 

  

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) Literal Caràcter Identificació informe  

Agendar reunions bianuals 
entre les coordinacions o 
direccions de la titulació 
del campus Vic i Manresa 
per tractar temes del pla 
d’estudis 

- - - Al llarg del curs 21-22 el contacte amb la coordinació dels estudis de Fisioteràpia 
del Campus VIC ha estat molt freqüent ja que s’ha realitzat, de forma conjunta, la 
modificació de la memòria. Això ha implicat consensuar els canvis que creien 
adients a la titulació. 
Pels propers anys està previst que es realitzin de forma periòdica reunions per 
valorar el desenvolupament del pla d’estudis.  

100% N 

 
3-Introducció d’accions al Pla de Millora     
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Observacions 

Literal Caràcter Identificació informe  
- - - - - 

  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:x:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/ObservacionsAQUVSMA/RegObsAQU_ISQ2022_FCSM.xlsx?d=w46a66f3648a04af69401092b5efe1b48&csf=1&web=1&e=2yLTfE
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Subestàndard 1.5.  L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un impacte positiu sobre els resultats de la titulació. 

Observacions AQU VSMA 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
S’han dut a terme les activitats i millores següents a les Normatives 
acadèmiques de graus i de màsters:  
-Actualització i adaptació del seu contingut al nou RD 822/2021.   
-Adaptació de la seva redacció als criteris de llenguatge inclusiu.  
-Millora en la seva publicació al web, a nivell formal, gràfic i de cerca de 
continguts.      
-Millora del procediment de revisió anual.  

  

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) Literal Caràcter Identificació informe  

- - - - - - - 
 
3-Introducció d’accions al Pla de Millora     
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Observacions 

Literal Caràcter Identificació informe  
     

  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:x:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/ObservacionsAQUVSMA/RegObsAQU_ISQ2022_FCSM.xlsx?d=w46a66f3648a04af69401092b5efe1b48&csf=1&web=1&e=2yLTfE
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Estàndard 1. El disseny de la titulació (perfil de competències i estructura del currículum) està actualitzat segons els requisits de la disciplina i respon al nivell formatiu requerit en el MECES. 
 
Abast Grau en Infermeria (GINF-15UM) 

 
Subestàndard 1.1. El perfil de competències de la titulació és consistent amb els requisits de la disciplina i amb el nivell formatiu corresponent del MECES. 

Observacions AQU VSMA 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
El perfil de competències de la titulació és consistent amb els requisits 
de la disciplina i amb el nivell formatiu corresponent al MECES. 

 El centre té previst presentar una sol·licitud de modificació del títol per 
adaptar-lo al RD 822/2021 durant la tardor de 2025. En aquesta 
modificació també s’atendran les consideracions que AQU ha inclòs al 
seu informe d’avaluació de la sol·licitud de modificació de 2022 en 
relació al contingut de la memòria: justificació i planificació de la 
titulació. 

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) Literal Caràcter Identificació informe  

- - - - - - - 
 
3-Introducció d’accions al Pla de Millora     
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Observacions 

Literal Caràcter Identificació informe  
Justificar l’augment de places a nivell 
d’ocupabilitat de les persones titulades 
així com també en termes de viabilitat, 
qualitat i adequació de les instal·lacions.  

La solicitud de un aumento de plazas 
debe estar suficientemente argumentada 
en términos de una justificación de la 
futura ocupabilidad de titulados y tituladas, 
así como en términos de viabilidad, 
calidad y adecuación de la institución 
solicitante. Sin embargo, considerando el 
compromiso por parte de los órganos 
competentes en materia de Salud del 
Gobierno de la Generalitat, que avala y 
promueve el aumento de plazas, en un 
futuro proceso de seguimiento y 
modificación de la propuesta, la 
justificación debe incorporar información 
que evidencie la potencialidad de ambas 
Facultades para ofrecer el número de 
plazas total solicitadas para el Grado en 
Enfermería. 

Requeriment Informe Modificació d’Infermeria, 2022 S’incorporarà a la memòria en la modificació de la tardor 
de 2025. 

Actualitzar el mecanismes de 
coordinació i organització de la 
docència, en el cas d’ampliar els grups 
de docència degut a l’augment de 
places.  

En el caso de ampliar grupos de docencia 
debido al aumento de plazas, deben 
actualizarse los mecanismos de 
coordinación y organización de la 
docencia. 

Requeriment Informe Modificació d’Infermeria, 2022  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:x:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/ObservacionsAQUVSMA/RegObsAQU_ISQ2022_FCSM.xlsx?d=w46a66f3648a04af69401092b5efe1b48&csf=1&web=1&e=2yLTfE
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Incorporar a l’apartat de la planificació 
de l’ensenyament de la memòria les 
taules que informen sobre el nombre 
d’estudiantat per grup i nombre de grups 
per cada activitat formativa presencial.  

Incorporar en el apartado de planificación 
de la memoria (apartado 5) las tablas que 
informan sobre el número de estudiantes 
por grupo y número de grupos para cada 
actividad formativa presencial, 
desagregada por ambos centros 
docentes. 

Requeriment Informe Modificació d’Infermeria, 2022 A la memòria de modificació de 2022, es va adjuntar a 
les al·legacions. S’incorporarà a la memòria en la 
modificació de la tardor de 2025.  

Aportar informació sobre la distribució 
de l’estudiantat en els centres de 
pràctiques i la disposició de tutors/es 
clínics (de 1r a 4t curs), suficientment 
desagregada.  

Aportar información sobre la distribución 
de estudiantes en los centros de prácticas 
y la disposición de tutores/as clínicos de 
todos los cursos (1º a 4º), suficientemente 
desagregada y para ambos centros, con el 
objetivo de valorar la suficiencia de las 
plazas clínicas. Se recomienda seguir el 
modelo facilitado previamente por AQU 
Catalunya. 

Requeriment Informe Modificació d’Infermeria, 2022 A la memòria de modificació de 2022, es va informar de 
la distribució dels estudiants de primer i segon curs. 
S’incorporarà a la memòria en la modificació de la tardor 
de 2025. Es dona raó del desplegament a l’estàndard 5.1 

Informar exclusivament dels recursos 
materials i serveis disponibles per a la 
titulació d’Infermeria de la FCSM. En el 
cas de ser compartides amb altres 
titulacions del mateix centre, informar 
sobre el percentatge d’us de la titulació 
que s’avalua.  
. 

Informar exclusivamente de los recursos 
materiales y servicios disponibles para la 
titulación en la Facultad de Ciencias de la 
Salud de Manresa, y, en el caso de ser 
compartidas con otras titulaciones del 
mismo centro, informar sobre el 
porcentaje de uso por la titulación objeto 
de evaluación. 

Recomanació  Informe Modificació d’Infermeria, 2022 Es revisarà quan es modifiqui la memòria la tardor de 
2025. 
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Subestàndard 1.2.  El pla d’estudis i l’estructura del currículum són coherents amb el perfil de competències i amb els objectius de la titulació. 

Observacions AQU VSMA 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
S’han dut a terme dos projectes que han millorat el desenvolupament i 
avaluació de les competències dels estudiants: 
-Realització d’ACOE a finals de 2n curs  
-Projecte millora de la competència emocional dels estudiants 
(transversal a tot el currículum) 
La valoració per part de l’equip docent i de l’estudiantat és molt 
positiva.  

  

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) Literal Caràcter Identificació informe  

Identificar més clarament 
les competències que es 
treballen en els pràcticums 
i planificar-los de manera 
coordinada 

- - - Totes les guies dels pràcticums tenen explicitades les competències 
corresponents, a l’igual que en els documents de planificació. Des de la direcció i 
coordinació dels estudis i del pràcticum s’ha revisat la planificació de tots per tal 
de garantir la coherència de tot del pràcticum.  

100% N 

Introduir canvis en el pla 
d’estudis del grau en 
Infermeria (GINF-15UV-
UM) 2021 

- - - A la modificació del 2022 es va deixar constància de l’actualització dels plans 
d’estudis en relació a les necessitats formatives dels estudiants i a les necessitats 
organitzatives del centre.  
S’han aplicat els canvis introduïts en el Pla d’Estudis en el curs 21-22 que AQU va 
valorar favorablement.  
L’opció d’afegir l’anglès com a possible idioma de impartició no va ser aprovat 
favorablement i no s'ha aplicat al pla d’estudis d’Infermeria. 

100% N 

 
3-Introducció d’accions al Pla de Millora     
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Observacions 

Literal Caràcter Identificació informe  
Adequar el nombre d’hores de pràctiques 
clíniques a la directiva comunitària dels 
estudis d’Infermeria (que estableix que 
s’han de fer 2.300 hores de pràctiques 
clíniques durant el període formatiu).  

Adecuar el número de horas de 
prácticas clínicas a la directiva 
comunitaria de los estudios de 
Enfermería, que establece que el 
estudiantado debe realizar 2.300 de 
horas prácticas clínicas durante el 
periodo formativo. 

Requeriment  Informe Acreditació Salut, 2021 Ja s’està treballant en aquesta acció.  

Introduir canvis en el pla d’estudis del Grau 
en Infermeria GINF-15UM,2022 

- - - - 

 
 
  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:x:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/ObservacionsAQUVSMA/RegObsAQU_ISQ2022_FCSM.xlsx?d=w46a66f3648a04af69401092b5efe1b48&csf=1&web=1&e=2yLTfE
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/Evidencies/CanvisPlaEstudis_CA_23112021_GINF-15UVUM.pdf?csf=1&web=1&e=cLWNLC
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/Evidencies/CanvisPlaEstudis_CA_23112021_GINF-15UVUM.pdf?csf=1&web=1&e=cLWNLC
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/Evidencies/Pla%20d%27estudis%20GING-15UV-UM.pdf?csf=1&web=1&e=eGyff5
https://universitatdevic.sharepoint.com/:x:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/CanvisPlansEstudis/CanvisEnsenyament_Seguiment_GINF.xlsx?d=w608fc11a59964924ada0b2db48674295&csf=1&web=1&e=MhS53p
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Subestàndard 1.3.  Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat per a la titulació i el seu nombre és coherent amb el nombre de places ofertes. 

Indicadors  Observacions AQU VSMA 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
El curs 21-22 s’implementa la tercera línia degut a l’augment de 30 
places de preinscripció, de manera que es consoliden 3 grups de 
docència de 50 alumnes a cada grup.  

 En relació a les accions de màrqueting, aquest any, s’han introduït 
diferents millores: 
- Identificació dels eixos d’especialització (Educació, Salut i Empresa) 
per colors. 
- Intensificació de l’email màrqueting per mantenir l’interès dels 
contactes al llarg de tota la campanya. 
- Increment del contingut audiovisual. 
- Llançament d’un nou web i optimització de les làndings de cada 
programa. 
- Creació d’una lànding específica per a l’MBA, que passa a ser un 
programa estratègic. També s’ha seguit una estratègia d’exclusivitat 
per a la seva comercialització. 
- Increment anual d’un 32% de la inversió en màrqueting digital. 

El perfil d’alumnat dels estudis és d’una dona (82,5%), entre 18 i 
24 anys (50%) de Catalunya (86%) i que accedeix a la 
universitat via Batxillerat i PAU (50,6%) o CFGS (40,5%) En relació al 
curs anterior augmenta lleugerament el % d’accés per la via de 
batxillerat i PAU i disminueix l’accés per la via dels CFGS. 
Milloren de nou les notes d’accés i la nota de tall passa de 6,7 a 7,95. 

  

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) Literal Caràcter Identificació informe  

- - - - - - - 
 
3-Introducció d’accions al Pla de Millora     
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Observacions 

Literal Caràcter Identificació informe  
     

  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:f:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/Indicadors/Est1/GINF/1_3?csf=1&web=1&e=rUTwCU
https://universitatdevic.sharepoint.com/:x:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/ObservacionsAQUVSMA/RegObsAQU_ISQ2022_FCSM.xlsx?d=w46a66f3648a04af69401092b5efe1b48&csf=1&web=1&e=2yLTfE
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Subestàndard 1.4.  La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats. 

Observacions AQU VSMA 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
Per reforçar la coordinació i assegurar el desenvolupament de 
les competències, els estudis disposen de docents que una 
part de la seva responsabilitat es la coordinació de professorat 
que comparteixen/intervenen en diferents assignatures: 
Coordinadora de pràcticum/ Coordinadora de TFG/ 
Coordinadora de simulació/Adjunta a la direcció dels estudis. 
La implantació del model pedagògic de la universitat està sent 
i ha de ser un oportunitat per revisar i millorar la coordinació a 
tots els nivells. 

  

A més a més tenen lloc unes comissions transversals, a nivell 
del Campus Manresa i que inclouen les Facultats de Ciències 
Socials i de Ciències de la Salut. Es tracta de les següents: 
Comissió de TFE, Comissió d’internacional i la Comissió de 
simulació i la de pràctiques. 

  

El curs 21-22 es continua treballant conjuntament a nivell d’UVic-UCC 
en determinades comissions, on el Campus Manresa també hi té 
representació. 

  

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) Literal Caràcter Identificació informe  

Assignar hores a una 
persona de l’equip docent 
per tal que impulsi, 
coordini i faci els 
seguiment de la reflexió, 
definició i posterior 
implantació del model 
pedagògic del títol 

- - - La direcció dels estudis junt amb l’adjunta a la direcció i les coordinadores de 
pràcticum i TFG disposen d’hores de coordinació per anar fent el seguiment, 
aquestes hores estan integrades cada curs acadèmic en els seus encàrrecs 
docents. 

100% N 

Agendar reunions bianuals 
entre les coordinacions o 
direccions de la titulació 
del campus Vic i Manresa 
per tractar temes del pla 
d’estudis 

- - - Durant el curs s’han realitzat reunions de coordinació amb la direcció dels estudis 
al campus Vic, aquesta acció consta integrada en el funcionament habitual de la 
titulació. 

100% N 

 
3-Introducció d’accions al Pla de Millora     
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Observacions 

Literal Caràcter Identificació informe  
- - - - - 

  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:x:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/ObservacionsAQUVSMA/RegObsAQU_ISQ2022_FCSM.xlsx?d=w46a66f3648a04af69401092b5efe1b48&csf=1&web=1&e=2yLTfE
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Subestàndard 1.5.  L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un impacte positiu sobre els resultats de la titulació. 

Observacions AQU VSMA 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
S’han dut a terme les activitats i millores següents a les Normatives 
acadèmiques de graus i de màsters:  
-Actualització i adaptació del seu contingut al nou RD 822/2021.   
-Adaptació de la seva redacció als criteris de llenguatge inclusiu.  
-Millora en la seva publicació al web, a nivell formal, gràfic i de cerca de 
continguts.      
-Millora del procediment de revisió anual.  

  

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) Literal Caràcter Identificació informe  

- - - - - - - 
 
3-Introducció d’accions al Pla de Millora     
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Observacions 

Literal Caràcter Identificació informe  
- - - - - 

  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:x:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/ObservacionsAQUVSMA/RegObsAQU_ISQ2022_FCSM.xlsx?d=w46a66f3648a04af69401092b5efe1b48&csf=1&web=1&e=2yLTfE
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Estàndard 1. El disseny de la titulació (perfil de competències i estructura del currículum) està actualitzat segons els requisits de la disciplina i respon al nivell formatiu requerit en el MECES. 
 
Abast Grau en Podologia (GPODO-15UM) 

 
Subestàndard 1.1. El perfil de competències de la titulació és consistent amb els requisits de la disciplina i amb el nivell formatiu corresponent del MECES. 

Observacions AQU VSMA 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
El perfil de competències de la titulació és consistent amb els requisits 
de la disciplina i amb el nivell formatiu corresponent al MECES. 

  

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) Literal Caràcter Identificació informe  

Introduir una referència 
explícita a la perspectiva 
de gènere del títol 

- - - Es decideix tancar l'acció perquè a la modificació dels títols es té cura especial 
sobre aquest tema i es considera que no cal tenir una acció específica al PMQ.  
 

 100% N 

 
3-Introducció d’accions al Pla de Millora     
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Observacions 

Literal Caràcter Identificació informe  
     

 
 
 
 
  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:x:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/ObservacionsAQUVSMA/RegObsAQU_ISQ2022_FCSM.xlsx?d=w46a66f3648a04af69401092b5efe1b48&csf=1&web=1&e=2yLTfE
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Subestàndard 1.2.  El pla d’estudis i l’estructura del currículum són coherents amb el perfil de competències i amb els objectius de la titulació. 

Observacions AQU VSMA 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
   
 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

- - - - - - - 
 
3-Introducció d’accions al Pla de Millora     
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Observacions 

Literal Caràcter Identificació informe  
Fomentar assignatures optatives i 
pràctiques (bàsicament en cirurgies).  

Fomentar de asignaturas optativas y la 
practicidad (principalmente en cirugías). 

Recomanaci
ó 

Visita acreditació Podologia, 2021 Existeix la intenció d’ampliar convenis de col·laboració 
per augmentar les cirurgies al bloc quirúrgic de la CU+. 
També s’han anat introduint noves optatives en els 
darrers anys i es compta seguir-ho fent a futur. 

Introduir canvis en el pla d’estudis del Grau 
en Podologia GPODO-15UM,2022   

- - -  

 
 
  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:x:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/ObservacionsAQUVSMA/RegObsAQU_ISQ2022_FCSM.xlsx?d=w46a66f3648a04af69401092b5efe1b48&csf=1&web=1&e=2yLTfE
https://universitatdevic.sharepoint.com/:x:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/CanvisPlansEstudis/CanvisEnsenyament_Seguiment_GPODO.xlsx?d=w1765ee173050447ab096731fe4f18e16&csf=1&web=1&e=nT5wfz
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Subestàndard 1.3.  Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat per a la titulació i el seu nombre és coherent amb el nombre de places ofertes. 

Indicadors  Observacions AQU VSMA 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
Tal com es pot veure als indicadors, el nombre d’estudiantat de nou 
accés s’ha incrementat de forma significativa el curs 21-22. Amb 
l’anàlisi fet del perfil d’accés es pot intuir que oferir els estudis en 
modalitat semipresencial ha estat una bona opció.  
 
El curs 21-22, s'implementa el 1r curs del grau en Podologia en format 
semipresencial, una oferta formativa que en un percentatge 
remarcable ha escollit estudiantat amb un perfil de més edat, 
professionals de la salut i geogràficament llunyans de la Universitat.   
 
 
 
 
 

 El perfil d’estudiantat admès és adequat. El 51% dels estudiants que 
accedeixen a la Universitat tenen entre 18 i 24 anys i el 49% són 
majors de 25 anys, augmentant molt el percentatge respecte altres 
cursos (20% curs 20-21). La implementació de la modalitat 
semipresencial ha permès l’accés d’estudiantat de més edat. El 61% 
dels estudiants de nou accés són dones, mantenint-se el percentatge 
respecte el 62% del curs 20-21. El 40,8% dels estudiants accedeixen 
a través de les PAU, observant-se en els últims anys una tendència a 
la disminució d’aquesta via (61% curs 20-21, 84,4% curs 19-20). 
L’estudiantat que accedeix a través dels CFGS, un 32,9 és similar al 
curs passat, 26,8%, quan va créixer més de 10 punts percentuals, 
13,3%, respecte el curs 19-20. Per altra banda augmenta molt 
significativament els alumnes amb altres titulacions 
universitàries,21,1%, en contrast amb el 7,3% del curs 20-21. S’ha 
aconseguit amb la implementació del grau semipresencial augmentar 
el percentatge d’estudiants que trien Podologia com a 2n grau 
intentant ampliar els camps de coneixement en ciències de la salut. 
Aquest fet també comportar que el 23% de l’alumnat provingui de 
l’Estat espanyol. S’han captat professionals sanitaris (infermeres, 
fisioterapeutes, nutricionistes, metges,....) no només de Catalunya sinó 
de la resta de les comunitats autònomes. 
 
Després de l’aturada deguda a la pandèmia l’alumnat italià (podòlegs 
amb la Laurea italiana) que escollen el grau en Podologia de la FCSM 
amb l’anhel d’aconseguir un grau de 240 ECTS i obtenir coneixements 
en l’àmbit quirúrgic i farmacològic, que no és contemplat als plans 
d'estudis de tres anys d'Itàlia, han tornat a accedir als estudis. Aquest 
perfil d’estudiants és molt favorable i permet la internacionalització del 
Centre, un 22% de l’estudiantat de nou accés prové d’Itàlia i de 
França. 
En relació a les accions de màrqueting, aquest any, s’han introduït 
diferents millores: 
- Identificació dels eixos d’especialització (Educació, Salut i Empresa) 
per colors. 
- Intensificació de l’email màrqueting per mantenir l’interès dels 
contactes al llarg de tota la campanya. 
- Increment del contingut audiovisual. 
- Llançament d’un nou web i optimització de les làndings de cada 
programa. 
- Increment anual d’un 32% de la inversió en màrqueting digital 

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:f:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/Indicadors/Est1/GPODO/1_3?csf=1&web=1&e=MQcWd3
https://universitatdevic.sharepoint.com/:x:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/ObservacionsAQUVSMA/RegObsAQU_ISQ2022_FCSM.xlsx?d=w46a66f3648a04af69401092b5efe1b48&csf=1&web=1&e=2yLTfE
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Continuar treballant amb 
el pla de comunicació i de 
màrqueting dels estudis, 
per consolidar l'augment 
en la cobertura de les 
places cobertes així com 
el percentatge d'alumnes 
que ens tria en primera 
opció. Intensificar la 
campanya en CCAA 
properes a Catalunya. 

- - - Aquesta acció també respon a la recomanació que AQU va incloure a la visita 
d’acreditació de Podologia, 2021 següent “Potenciar las acciones de mejora sobre 
la captación de alumnos, siendo esta una cuestión planteada en seguimiento”. 
 
Els resultats de l’acció per la captació d’alumnes han sigut molt satisfactoris. S’han 
matriculat 73 estudiants de nou accés, amb un 87% de creixement respecte el 
curs 20-21 (39 estudiants de nou accés), amb 66 alumnes que escullen els estudis 
de Podologia com a 1ª opció (32 curs 20-21).  
S’ha seguit  presentant el model semipresencial implementat en el 1er curs del 
grau. Durant la campanya de promoció dels estudis s’ha tornat a obrir una aula 
d’acollida per als interessats en la modalitat de podologia semipresencial. Les 
accions de captació seran contínues al llarg dels propers cursos i s’integren en la 
dinàmica dels estudis. Per aquest motiu es decideix tancar l’acció.  

100% N 

 
 
3-Introducció d’accions al Pla de Millora     
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Observacions 

Literal Caràcter Identificació informe  
Agendar reunions amb el professorat per tal 
de valorar els recursos utilitzats a les aules 
així com l’adequació dels canals de 
comunicació amb l’alumnat. 
 

Analizar la incorporación de la 
semipresencialidad así como la 
ampliación de plazas ofertas. 

Recomanaci
ó 
 

Visita acreditació Podologia, 2021 
 

Sobre el literal d’AQU, es decideix només incorporar 
l’acció referent a l’anàlisi de la semipresencialitrat.  
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Subestàndard 1.4.  La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats. 

Observacions AQU VSMA 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
Per reforçar la coordinació i assegurar el desenvolupament de  
les competències, els estudis disposen de docents que una  
part de la seva responsabilitat es la coordinació de professorat  
que comparteixen/intervenen en diferents assignatures:  
Coordinadora de pràcticum/ Coordinadora de TFG.  
 
A final del curs 21-22 s’incorpora la figura de la coordinació de 
simulació que aporta coherència en el disseny d’aquesta metodologia.  
 
Al llarg del curs 21-22 es reserven unes hores de dedicació de 
l’encàrrec docent a una persona per a la implantació de la 
semipresencialitat.  
 Es preveu que aquesta figura tingui continuïtat assumint la 
coordinació del grau de cara al curs 22-23. 

  

A finals de curs 21-22 s’implementen reunions de caràcter trimestral 
per valorar l’itinerari conjunt amb els estudis de Fisioteràpia en la 
simultaneïtat d’estudis. 
El curs 21-22 es continua treballant conjuntament a nivell d’UVic-UCC 
en determinades comissions, on el Campus Manresa també hi té 
representació. 
 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) Literal Caràcter Identificació informe  

Assignar hores a una 
persona de l’equip docent 
per tal que impulsi, 
coordini i faci els 
seguiment de la reflexió, 
definició i posterior 
implantació del model 
pedagògic del títol 

- - - S’han atorgat hores a professorat de l’equip docent amb l’objectiu de coordinador, 
definir, i fer el seguiment de la implantació del model pedagògic.  
 
Es decideix tancar l’acció perquè es mantindran les hores de dedicació amb 
l’objectiu de fer el seguiment del model pedagògic a futur.  

100% N 

 
3-Introducció d’accions al Pla de Millora     
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Observacions 

Literal Caràcter Identificació informe  
Establir la figura amb competències de 
coordinació del títol 

Establecer la figura nombrada con 
competencias en la coordinación del 
título, recogiendo de manera precisa la 
misma dentro de los órganos del Centro 

Requerimen
t 

Informe d’Acreditació, Podologia, 2021 Ja s’ha establert la figura pel curs 22-23. 

Establir accions de millora per evitar certs 
solapaments entre matèries bàsiques i 

Establecer acciones de mejora para 
evitar ciertos solapes sobre materias 

Requerimen
t 
 

Informe d’Acreditació, Podologia, 2021 
 

Ja s’està treballant en aquesta acció pel 22-23, la 
coordinació del títol ha assumit aquesta tasca reunint-se 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:x:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/ObservacionsAQUVSMA/RegObsAQU_ISQ2022_FCSM.xlsx?d=w46a66f3648a04af69401092b5efe1b48&csf=1&web=1&e=2yLTfE
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troncals, mostrant repetició de continguts 
més comuns.  

básicas y troncales, mostrando 
repetición de contenidos más comunes 

amb els responsables de les assignatures i revisant els 
recursos d’aprenentatge.  

Potenciar, a les enquestes dels diferents 
grups d’interès, ítems per a la valoració de 
l'efectivitat dels mecanismes de coordinació 
i la seva adequació.   

Potenciar, en las encuestas a los 
distintos grupos de interés, ítems para 
recoger la valoración de los mismos 
sobre la efectividad de los mecanismos 
de coordinacióbn y su adecuación. 

Requerimen
t 
 

Informe d’Acreditació, Podologia, 2021 
 

S’analitzaran els resultats de les enquestes de satisfacció 
que contesta l’alumnat, especialment les preguntes que 
facin referència a aquest punt.  
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Subestàndard 1.5.  L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un impacte positiu sobre els resultats de la titulació. 
Observacions AQU VSMA 

 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
S’han dut a terme les activitats i millores següents a les Normatives 
acadèmiques de graus i de màsters:  
-Actualització i adaptació del seu contingut al nou RD 822/2021.   
-Adaptació de la seva redacció als criteris de llenguatge inclusiu.  
-Millora en la seva publicació al web, a nivell formal, gràfic i de cerca de 
continguts.      
-Millora del procediment de revisió anual.  

  

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) Literal Caràcter Identificació informe  

- - - - - - - 
 
3-Introducció d’accions al Pla de Millora     
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Observacions 

Literal Caràcter Identificació informe  
     

  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:x:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/ObservacionsAQUVSMA/RegObsAQU_ISQ2022_FCSM.xlsx?d=w46a66f3648a04af69401092b5efe1b48&csf=1&web=1&e=2yLTfE
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Estàndard 1. El disseny de la titulació (perfil de competències i estructura del currículum) està actualitzat segons els requisits de la disciplina i respon al nivell formatiu requerit en el MECES. 
 
Abast Màster Universitari en Fisioteràpia del Sistema Musculoesquelètic (MUFSM-18UM) 

 
Subestàndard 1.1. El perfil de competències de la titulació és consistent amb els requisits de la disciplina i amb el nivell formatiu corresponent del MECES. 

Observacions AQU VSMA 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
El perfil de competències és el correcte i suposa una ampliació de les 
desenvolupades en el Grau de Fisioteràpia en l’àmbit d’actuació de la 
Fisioteràpia en el sistema musculoesquelètic 

  

Les metodologies fan un gran èmfasi en l’autoaprenentatge i la guia 
del mateix a través de les aules virtuals. La semipresencialitat es 
justifica perquè els espais d’aprenentatge virtuals estan dissenyats per 
tal de que la interacció entre els materials, els estudiants i el 
professorat siguin el més efectius possibles, a través d’activitats 
sincròniques i no sincròniques variades. 
 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) Literal Caràcter Identificació informe  

Emfatitzar a la memòria 
les metodologies per 
aclarir la 
semipresencialitat 

Se debería enfatizar las 
metodologías utilizadas 
para clarificar la 
semipresencialidad, 
más allá de Realización 
de actividades/ejercicios 
de aplicación dentro del 
apartado "Otros". 

Recomanació Verificació MUFSM, 
2018 

A la propera modificació de memòria, si cal, s’hi farà més èmfasi. Es decideix 
tancar l’acció perquè és una recomanació i de moment, però, no s’ha dut a terme 
cap acció específica.  
 
 

0% N 

Introduir una referència 
explícita a la perspectiva 
de gènere del títol 

- - - Es decideix tancar l'acció perquè a la modificació dels títols es té cura especial 
sobre aquest tema i es considera que no cal tenir una acció específica al PMQ.  

100% N 

 
3-Introducció d’accions al Pla de Millora     
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Observacions 

Literal Caràcter Identificació informe  
     

 
 
 
  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:x:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/ObservacionsAQUVSMA/RegObsAQU_ISQ2022_FCSM.xlsx?d=w46a66f3648a04af69401092b5efe1b48&csf=1&web=1&e=2yLTfE
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Subestàndard 1.2.  El pla d’estudis i l’estructura del currículum són coherents amb el perfil de competències i amb els objectius de la titulació. 

Observacions AQU VSMA 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
El pla d’estudis desenvolupa, al llarg del Màster, la capacitat de 
Raonament Clínic dels estudiants segons estàndards 
internacionalment reconeguts 

  

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) Literal Caràcter Identificació informe  

- - - - - - - 
 
3-Introducció d’accions al Pla de Millora     
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Observacions 

Literal Caràcter Identificació informe  
     

 
 
  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:x:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/ObservacionsAQUVSMA/RegObsAQU_ISQ2022_FCSM.xlsx?d=w46a66f3648a04af69401092b5efe1b48&csf=1&web=1&e=2yLTfE
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Subestàndard 1.3.  Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat per a la titulació i el seu nombre és coherent amb el nombre de places ofertes. 

Indicadors  Observacions AQU VSMA 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
Tal com es pot veure als indicadors, el curs 21-22 hi ha una gran 
demanda de matrícula pel fet de ser Màster universitari i 
semipresencial. Aquesta demanda és mantinguda al llarg del tots els 
cursos des de que s’ofereix la titulació. 

 En relació a les accions de màrqueting, aquest any, s’han introduït 
diferents millores: 
- Identificació dels eixos d’especialització (Educació, Salut i Empresa) 
per colors. 
- Intensificació de l’email màrqueting per mantenir l’interès dels 
contactes al llarg de tota la campanya. 
- Increment del contingut audiovisual. 
- Llançament d’un nou web i optimització de les làndings de cada 
programa. 
- Increment anual d’un 32% de la inversió en màrqueting digital 

El perfil de l’alumnat acredita més de 2 anys d’experiència laboral dins 
l’àmbit de la Fisioteràpia del Sistema Musculoesquelètic. 

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) Literal Caràcter Identificació informe  

- - - - - - - 
 
3-Introducció d’accions al Pla de Millora     
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Observacions 

Literal Caràcter Identificació informe  
     

  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:f:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/Indicadors/Est1/MUFSM/1_3?csf=1&web=1&e=gxv6zg
https://universitatdevic.sharepoint.com/:x:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/ObservacionsAQUVSMA/RegObsAQU_ISQ2022_FCSM.xlsx?d=w46a66f3648a04af69401092b5efe1b48&csf=1&web=1&e=2yLTfE
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Subestàndard 1.4.  La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats. 

Observacions AQU VSMA 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
Es duen a terme reunions de coordinació docent de forma sistemàtica 
a finals de cada semestre, per fer una valoració de tancament.   

  

A nivell del Campus Manresa existeixen unes comissions transversals 
que inclouen les Facultats de Ciències Socials i de Ciències de la 
Salut. El màster té representació, entre d’altres, a la Comissió de TFE. 
El curs 21-22 es continua treballant conjuntament a nivell d’UVic-UCC 
en determinades comissions, on el Campus Manresa també hi té 
representació. 
 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) Literal Caràcter Identificació informe  

- - - - - - - 
 
3-Introducció d’accions al Pla de Millora     
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Observacions 

Literal Caràcter Identificació informe  
Formalitzar la coordinació docent establint la 
figura de la coordinació d’assignatura  

Formalizar la coordinación docente, 
estableciendo la figura del coordinador 
de asignatura. 

Requeriment Informe d’acreditació MUFSM, 2022 Ja s’ha començat a treballar en aquest punt.  

Enfortir la coordinació entre el coordinador 
del programa i el professorat de les 
assignatures. 

Fortalecer la coordinación entre el 
coordinador del programa y los 
profesores de las asignaturas, 
formalizando además las reuniones con 
actas. 

Requeriment 
 

Informe d’acreditació MUFSM, 2022 Ja s’ha començat a treballar en aquest punt i 
s’implantaran accions concretes de cara al 22-23. 

Incorporar a l’estudiantat en processos de 
coordinació.  

Incorporar al estudiantado en los 
procesos de coordinación. 

Proposta de 
millora  

Visita d’acreditació MUFSM, 2022 Es preveu de cara al 22-23 establir una reunió semestral 
amb representació de l’estudiantat per fer una valoració 
de com s’ha desenvolupat el semestre.  
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Subestàndard 1.5.  L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un impacte positiu sobre els resultats de la titulació. 

Observacions AQU VSMA 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
S’han dut a terme les activitats i millores següents a les Normatives 
acadèmiques de graus i de màsters:  
-Actualització i adaptació del seu contingut al nou RD 822/2021.   
-Adaptació de la seva redacció als criteris de llenguatge inclusiu.  
-Millora en la seva publicació al web, a nivell formal, gràfic i de cerca 
de continguts.      
-Millora del procediment de revisió anual.  

  

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) Literal Caràcter Identificació informe  

- - - - - - - 
 
 
3-Introducció d’accions al Pla de Millora     
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Observacions 

Literal Caràcter Identificació informe  
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Estàndard 1. El disseny de la titulació (perfil de competències i estructura del currículum) està actualitzat segons els requisits de la disciplina i respon al nivell formatiu requerit en el MECES. 
 
Abast Màster Universitari en Metodologia de la Simulació aplicada a la Formació de Professionals de Ciències de la Salut i Socials (MUMSA-16UM) 

 
Subestàndard 1.1. El perfil de competències de la titulació és consistent amb els requisits de la disciplina i amb el nivell formatiu corresponent del MECES. 

Observacions AQU VSMA 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
S’està treballant en la modificació del títol per adaptar-lo al 
RD822/2021. S’adscriu a l’àmbit Interdisciplinari. S’estableixen els 
resultats d’aprenentatge de la titulació en substitució de les 
competències, sense modificar el seu perfil formatiu. Vegeu la taula de 
correspondència entre les competències (RD1393/2007) i els resultats 
d’aprenentatge (RD822/2021). 

  

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) Literal Caràcter Identificació informe  

- - - - - - - 
 
 
3-Introducció d’accions al Pla de Millora     
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Observacions 

Literal Caràcter Identificació informe  
     

 
 
 
  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:x:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/ObservacionsAQUVSMA/RegObsAQU_ISQ2022_FCSM.xlsx?d=w46a66f3648a04af69401092b5efe1b48&csf=1&web=1&e=2yLTfE
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Subestàndard 1.2.  El pla d’estudis i l’estructura del currículum són coherents amb el perfil de competències i amb els objectius de la titulació. 

Observacions AQU VSMA 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
Continua sent l’únic Màster oficial en metodologia de la simulació en 
tot l’estat espanyol. Esdevé així l’única proposta formativa que ofereix 
formació en recerca específicament en l’àmbit de la simulació i la 
seguretat del pacient.  
 
El màster és una referència en l’àmbit de la recerca en simulació per 
la seva estreta col·laboració amb la Càtedra de Simulació i seguretat 
del pacient.  
 
Una de les seves fortaleses és la vinculació amb el CISARC, Centre 
Internacional de simulació i Alt Rendiment Clínic, generant un centre 
neuràlgic de coneixement i experiències contínua en innovació docent, 
simulació i recerca (tant en l’àmbit de grau com d’àmbit professional). 
Aquest és un tret singular ja que el màster es nodreix d’aquestes 
experiències i de l’equip professional vinculat a ell. 

  

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) Literal Caràcter Identificació informe  

- - - - - - - 
 
 
3-Introducció d’accions al Pla de Millora     
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Observacions 

Literal Caràcter Identificació informe  
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Subestàndard 1.3.  Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat per a la titulació i el seu nombre és coherent amb el nombre de places ofertes. 

Indicadors  Observacions AQU VSMA 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
Es continua impulsant el Programa de Fellowship en Simulació i 
Seguretat de Pacient. Aquest programa està coordinat des de la 
Càtedra de Simulació i Seguretat del Pacient i ofereix una estada a 
l’alumne en un centre de simulació. L’objectiu és donar una formació 
pràctica en un centre de simulació en tot el seu funcionament, des de 
la gestió com el desenvolupament de les activitats docents. Durant 
aquest període l’alumne és assessorat si vol dur a terme projectes 
professionals per la seva pròpia institució.  
 
El programa persegueix un doble objectiu:  
- Incentivar en l’alumnat l’interès en la metodologia de la simulació i 
per tant en cursar el màster de simulació.  
- Proporcionar experiències formatives més àmplies que l’estrictament 
acadèmica en l’àmbit de la simulació.  
 
El curs 21-22 s’han realitzat més de 35 entrevistes per candidats per 
realitzar el fellowship i acompanyat a 3 fellows (estades de 3 mesos).  

Es preveu que l’any acadèmic 22-23: 5 fellowships + 1 passantia 
(metges i infermeres de Xilè, Colòmbia..) 

 En relació a les accions de màrqueting, aquest any, s’han introduït 
diferents millores: 
- Identificació dels eixos d’especialització (Educació, Salut i Empresa) 
per colors. 
- Intensificació de l’email màrqueting per mantenir l’interès dels 
contactes al llarg de tota la campanya. 
- Increment del contingut audiovisual. 
- Llançament d’un nou web i optimització de les làndings de cada 
programa. 
- Increment anual d’un 32% de la inversió en màrqueting digital 
 
 
 
 
  

Durant aquest any 21-22 s’ha iniciat el programa d’Assessorament 
en programes educatius en simulació. Aquest programa que es 
vincula també amb la Càtedra de simulació, permet acompanyar a les 
institucions/ universitats que volen instaurar simulació per fer-ho de 
forma més eficaç i eficient. 
Consta de tres fases amb un duració de 6 mesos a 1 any cada fase. 
Dintre del programa d’assessorament hi ha una part que es formativa i 
en la mida que es percep necessari es vincula amb el màster per tal 
de rebre una formació acadèmica. 
Durant aquest any s’han realitzat dos assessoraments a nivell 
internacional  
 
La vinculació de l’equip docent en programes formatius en simulació 
es altament favorable, per l’impuls d’activitats que permeten un 
aprenentatge continu de l’equip  en metodologies experiencials. 
Aquest any s’han realitzat per segon any consecutiu les ACOES ( 
Avaluació competencial objectiva Estructurada) i la generació d’un 
grup de treball en l’àmbit de la simulació interprofessional amb 
l’objectiu de generar simulacions que vinculin diferents especialitats en 
el grau 
 

Els alumnes que accedeixen al màster son adequats. Tots els 
estudiants son titulats universitaris amb anys d'experiència, on el 
màster és un procés d’especialització a nivell professional i en l'àmbit 
de la investigació.  
 
Es pot percebre que el número d’estudiants matriculats oscil·la entre 
els 15-18 inscripcions, amb una excepció al 20-21 per la Covid on la 
matriculació va ser de 9 estudiants. I aquest 21-22 s’ha augmentat a 
14 la matrícula total (13 de nou accés), amb una possible tendència a 
recuperar xifres pre-covid 
 
Aquesta xifra tot i ser inferior a les 20 places ofertades és acceptable i 
coherent per la temàtica treballada.  
 
La metodologia de la simulació continua en un procés d'implementació 
tant en l'àmbit acadèmic de pregrau, grau i postgrau com en l'àmbit 
professional.  
Això té un efecte directe en el desenvolupament en la seva recerca. 
És per això que hi ha una matriculació inferior a la definida. 
Actualment la recerca en l'àmbit de la simulació esta liderada per 
grups cohesionats i actius com el que el Màster té vinculat a ell, el 
GRITS.  Com a punt fort també es destaca la participació en projectes 

internacionals:  
 
Universitat de Talca  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:f:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/Indicadors/Est1/MUMSA/1_3?csf=1&web=1&e=646xm4
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• Projecte Mosaico entre universitat de Talca- UManresa- 
Savonia  

• Projecte de un programa formatiu internacional en 
metodologies col·laboratives i de simulació avançada 

Universitat Concepción de Xilè  
• Projecte conjunt amb Universitat de Talca – Umanresa – 

Concepción en avaluació de debriefing clínic 
Universitat Cooperativa de Colòmbia 

• Programa d’assessorament   
Universitat Panama  

• Programa d’assessorament  
 
Aquestes accions poden tenir vinculació en una evolució favorable en 
el número de matriculats a nivell internacional, que persisteix en 
els últims dos anys. 
 
Aspecte que també denota que no és només una necessitat formativa 
local, sinó una necessitat també a nivell internacional.  
Un altre factor positiu és que els alumnes que es matriculen ho fan de 
forma completa realitzant els 60 crèdits definits, cosa que significa una 
planificació de l’estudiant per realitzar el màster en un any.  
A més a més es ressalta que l’equip docent ha dissenyat i portat a 
terme 23 activitats de formació contínua i formació in-company 
basades en simulació en l’àmbit professional. Aspecte que li 
confereix ser un equip amb capacitat i coneixements en la generació i 
entrenament amb programes educatius en simulació. 

Al mateix temps s’ha continuat treballant en accions concretes de 
treball: 
 
- Dos docents del equip de professorat son membres de la junta 
directiva de la Sessep (Societat Española de simulació y Seguretat de 
Pacient). Una d’elles es la Presidenta de la societat Española de 
Simulació i Seguretat del pacient  
 
- Es realitzen webinars mensuals,” Let’s talk abaout simulation” 
vinculades amb temes de simulació amb participació de docents 
vinculats al màster i amb persones referents com educadors de 
simulació a nivell estatal i internacional.  
 
- Es generen cursos de curta durada en simulació i debriefing que 
serveixen com a procés pedagògic per donar a conèixer la simulació i 
entendre la necessitat formativa d’experts en ella. 
  
- La coordinació i docents participa activament en la difusió científica 
en congressos y altres jornades.  
 

- Congreso de Eduación Panamericano 
- Jornada de AEUERA (Asociacion de Esculas Universitarias 

de Argentina) 
- Congres de la SESAM (Society in Europe 

for Simulation applied to medicine.) 
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- Congreso ENPHE (European Network of Physiotherapy in 
Higher Education) 

- Conferències de la coordinació i l’equip docent del màster per donar 
a conèixer la simulació i el màster, en concret.  
 
Totes aquestes accions de manera indirecte ajuden a la difusió dels 
estudis i propicien una major captació d’estudiantat.  

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) Literal Caràcter Identificació informe  

Continuar treballant amb 
el pla de comunicació i de 
màrqueting dels estudis, 
per consolidar l'augment 
en la cobertura de les 
places cobertes així com 
el percentatge d'alumnes 
que ens tria en primera 
opció. Intensificar la 
campanya en CCAA 
properes a Catalunya. 

Incrementar los valores 
de matrícula o ajustar la 
oferta de plazas a la 
demanda real 

Requeriment Acreditació MUMS, 
2020 

S’ha realitzat varies accions:  
1- Les accions anteriorment descrites porten en desenvolupament un 

període de 2 anys (programa de fellowship, programa d’assesorament, 
vinculació del grup en l’àmbit de la recerca i publicació..) i ja s’ha 
percebut una millora substancial de la matriculació 

2- Necessitat mes objectiva de les institucions sanitàries en la formació de 
simulació per la seva vinculació amb la seguretat de pacient indicador 
clau en la qualitat assistencial  

75% S 

 
3-Introducció d’accions al Pla de Millora     
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Observacions 

Literal Caràcter Identificació informe  
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Subestàndard 1.4.  La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats. 

Observacions AQU VSMA 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
Es duen a terme reunions de coordinació docent de forma sistemàtica 
a finals de cada semestre, per fer una valoració de tancament.   

  

També es realitzen coordinacions per matèries, quan cal incorporar 
nous temes a nivell de contingut, material o innovació educativa del 
màster. Des de la coordinació del màster es vetlla per la coherència a 
tot el programa docent i supervisa la coordinació entre professorat, 
assignatures i matèries.  
A més a més tenen lloc unes comissions transversals, a nivell del 
Campus Manresa i que inclouen les Facultats de Ciències Socials i de 
Ciències de la Salut. Es tracta de les següents:   
Comissió de TFE, Comissió d’internacional, la Comissió de 
simulació.   
El curs 21-22 es continua treballant conjuntament a nivell d’UVic-UCC 
en determinades comissions, on el Campus Manresa també hi té 
representació. 
El curs 21-22 es va generar una sessió de tancament amb experts a 
nivell estatal i internacional. Es té previst que es consolidi el curs que 
ve amb un caràcter més formal (jornada) i participacions més plurals.  
De cara al 22-23 es preveu la incorporació de docents en l’àmbit de la 
simulació interprofessional i vinculats a grups de simulació d’hospitals 
referents a l’estat per impulsar la qualitat d’experiència al màster. 
 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) Literal Caràcter Identificació informe  

- - - - - - - 
 
3-Introducció d’accions al Pla de Millora     
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Observacions 

Literal Caràcter Identificació informe  
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Subestàndard 1.5.  L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un impacte positiu sobre els resultats de la titulació. 

Observacions AQU VSMA 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
S’han dut a terme les activitats i millores següents a les Normatives 
acadèmiques de graus i de màsters:  
-Actualització i adaptació del seu contingut al nou RD 822/2021.   
-Adaptació de la seva redacció als criteris de llenguatge inclusiu.  
-Millora en la seva publicació al web, a nivell formal, gràfic i de cerca de 
continguts.      
-Millora del procediment de revisió anual.  

  

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) Literal Caràcter Identificació informe  

- - - - - - - 
 
3-Introducció d’accions al Pla de Millora     
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Observacions 

Literal Caràcter Identificació informe  
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 Informe de Seguiment de la Qualitat de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa 2022 
-Títols oficials de grau i de màster i sistema de garantia interna de la qualitat- 

Aprovat CGU 21.12.2022. Aprovat Consell FCSM 16.12.2022 

  34 

 
DIMENSIÓ 2 – PERTINÈNCIA DE LA INFORMACIÓ PÚBLICA    

 
Estàndard 2. La institució informa de manera adequada tots els grups d’interès sobre les característiques del programa i sobre els processos de gestió que en garanteixen la qualitat. 
 

Abast  Facultat de Ciències de la Salut de Manresa 
 
Subestàndard 2.1. La institució publica informació veraç, completa, actualitzada i accessible sobre les característiques de la titulació i el seu desenvolupament operatiu. 

Observacions AQU VSMA 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
S’està adaptant la informació pública de la pàgina web de les 
titulacions als canvis del Reial decret  822/2021 tenint en 
compte la transició (àmbits de coneixements, resultats 
d’aprenentatge...).  

AQU ha recomanat en els seus informes millorar determinats aspectes de la informació pública i ja s’hi està 
treballant.  

Creació, de nou, la web de la Upetita. 
Creació d’una lànding específica per 
al programa de l’MBA 
 
 
 
 

S’ha afegit la informació de les infraestructures docents dels 
edificis del Campus UManresa a la pàgina web (aules docents, 
aules híbrides, laboratoris, aules TIC, espais de treball compartits 
i sales d’actes). 
A l’inici del curs 21-22 es va posar en marxa una versió totalment 
renovada del web. Entre les millores més importants, hi ha: 
>> Una navegació més amigable, amb una estructura de menús 
que permet accedir a la informació  en funció del tipus d’activitat, 
per una banda, i per tipologia d’usuari, de l’altra. També compta 
amb la funció de molles de pa, que l’anterior no  disposava. 
>> Un grafisme més modern. 
>> Millors condicions tècniques per treballar el posicionament 
orgànic de les pàgines. 
>> Una imatge homogènia amb la resta de webs de la UVic-UCC 
(UVic i UMedicina). 
 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) Literal Caràcter Identificació informe  

Revisar la informació de la 
web i assegurar que a les 
diverses pestanyes, en 
funció de cada idioma, hi 
hagi la informació 
traduïda. 

- - - Aquesta acció també respon al requeriment d’AQU inclòs a l’Informe d'Acreditació 
de Fisioteràpia, Infermeria i Podologia, 2021, “Depurar carencias en cuanto al 
acceso de la información en los tres idiomas en los que se imparte la titulación (tal 
y como se recoge en verificación), siendo necesario ampliar el alcance para 
presentar información en castellano e inglés.” 
 
S’ha revisat que el contingut estigui disponible en català i castellà i ja s’han 
començat a carregar contingut en francès, italià i anglès. Es preveu que el curs 
següent aquesta feina ja estigui acabada.  

50% S 

Incorporar a la secció 
“Pràctiques Externes” un 
enllaç a la guia docent de 
l’assignatura 

- - - S’ha dut a terme l’acció i a la pàgina web (veure exemples pestanya de pràctiques 
Fisioteràpia) ja es pot trobar l’enllaç a les guies docents dels diferents pràcticums.   

100% N 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:x:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/ObservacionsAQUVSMA/RegObsAQU_ISQ2022_FCSM.xlsx?d=w46a66f3648a04af69401092b5efe1b48&csf=1&web=1&e=2yLTfE
http://www.escolabressolupetita.cat/
https://mba.umanresa.cat/
https://mba.umanresa.cat/
https://www.umanresa.cat/ca/umanresa/infraestructures
http://www.umanresa.cat/
http://www.umanresa.cat/
https://www.umanresa.cat/index.php/ca/estudis/graus/grau-en-fisioterapia
https://www.umanresa.cat/index.php/ca/estudis/graus/grau-en-fisioterapia
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Reestructura la informació 
del POAT 

- - - S’està replantejant la disposició de la informació sobre el POAT a la web. 
Es preveu que a inici del curs 22-23 quedin implantats els canvis.   

75% S 

 
 
3-Introducció d’accions al Pla de Millora     
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Observacions 

Literal Caràcter Identificació informe  
Millorar la informació pública de la web 
principalment de l’apartat de pràctiques i 
mobilitat.  

Mejorar la información pública sobre 
ciertas características y desarrollo 
operativo de la titulación, mejorando la 
información de prácticas y movilidad 
principalmente. 

Requeriment l’Informe d'Acreditació de Fisioteràpia, Infermeria i 
Podologia, 2021 

Ja s’ha començat a treballar en aquesta acció 

Actualitzar el disseny procedimental dins de 
l’SGIQ per la Gestió de la Informació i 
rendiment de comptes.  

Actualizar el actual diseño 
procedimental dentro del SGIQ para la 
Gestión de la Información y Rendición 
de Cuentas (PS08_U, aprobada su 
versión 3 en mayo de 2020), pudiendo 
establecer tiempos, responsables y 
demás cuestiones relevantes, asociadas 
a la publicación de la información de las 
titulaciones y su desarrollo operativo, 
así como los mecanismos de 
comprobación y actualización de la 
información. 

Requeriment l’Informe d'Acreditació de Fisioteràpia, Infermeria i 
Podologia, 2021 

S’està treballant amb la migració al mapa 5.  

Homogeneïtzar la informació del títol que es 
troba en diferents webs (FUBages i UVic-
UCC) 

Homogeneizar información que figura 
en las diferentes webs con información 
del título, evidenciando diferencias entre 
la información de la web de la FUBages 
y la web de la UVic-UCC. 

Requeriment l’Informe d'Acreditació de Fisioteràpia, Infermeria i 
Podologia, 2021 
 

Ja s’ha començat a treballar en aquesta acció 

Situar l’enllaç RUCT a l’apartat de Qualitat 
de la pàgina web del títol.  

Situar dentro del apartado de Calidad la 
información sobre la oficialidad de la 
titulación (enlace al RUCT) con el 
objetivo de mejorar su accesibilidad. 

Proposta 
millora 
 

Visita d’Acreditació, MUFSM 2022  Ja s’ha dut a terme aquesta acció.  

Revisar les quies docents publicades al 
web.  

Revisar las guías docentes publicadas 
(alguna de ellas está desactualizada) 

Proposta 
millora  

Visita d’Acreditació, MUFSM 2022 
 

Ja s’ha dut a terme aquesta acció.  

Revisar i actualitzar les referències a les 
normatives. 

Revisar y actualizar las referencias a las 
normativas (Reales Decretos ya 
derogados) 

Proposta 
millora  

Visita d’Acreditació, MUFSM 2022 
 

Ja s’ha dut a terme aquesta acció.  

Garantir que l’estudiantat rep la informació 
previ a la matrícula de les assignatures que 
s’imparteixen en anglès  

La institución deberá garantizar que el 
estudiantado recibe la información 
adecuada previa matriculación de las 
asignaturas que se imparten en inglés. 

Requeriment 
Recomanació 

Informe Final Modificació Fisioteràpia 2022 
Informe Final Modificació Infermeria 2022 

A les guies docents d’aquelles assignatures que 
s’imparteixen en anglès ja consta aquesta informació i 
l’estudiantat quan es matricula ja té aquesta informació.  
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Subestàndard 2.2. La institució publica informació sobre els resultats acadèmics i de satisfacció. 

Observacions AQU VSMA 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
La institució publica a través de la pàgina web Unitat de qualitat els 
Informes de seguiment, on consten tots els indicadors acadèmics i de 
satisfacció. A banda, aquesta informació també es pot trobar a la 
pestanya de Qualitat de cada titulació.  

AQU ha demanat en els seus informes que es millori la publicació i 
difusió de resultats acadèmics i de satisfacció i ja s’està treballant en 
poder-ho visualitzar a través del Power BI.  

 

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) Literal Caràcter Identificació informe  

Completar la informació 
del web del MUMS   

Completar la 
información de la web 
del máster con 1) los 
resultados de 
satisfacción del TFM, la 
acción tutorial y los 
servicios; 2) el 
porcentaje de 
participación en los 
resultados de las 
encuestas; 3) el CV de 
todo el profesorado del 
máster; 4) la memoria 
de verificación del título 
y 3) incluyendo el 
apartado de calidad en 
la versión castellana 

Requeriment Acreditació MUMS 
2020 

Ja s’ha dut a terme aquesta acció, es pot veure a la pàgina web del màster. 100% S 

 
3-Introducció d’accions al Pla de Millora     
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Observacions 

Literal Caràcter Identificació informe  
Millorar la difusió pública dels resultats 
acadèmics i de satisfacció dels títols a la 
web.  

Mejorar la difusión pública de los 
resultados académicos y de satisfacción 
de las titulaciones en la web, 
homogeneizando la información del 
título y la de otras referencias externas 
(Winddat y Dades EUC). 

Requeriment Informe Acreditació, Fisioteràpia, Infermeria i 
Podologia, 2021 

Ja s’ha dut a terme l’acció, s’han revisat els enllaços de 
l’EUC dades i s’han eliminat l’enllaç al Winddat degut a 
que ja no fa servei.  

Optimitzar la ubicació de la informació sobre 
els resultats acadèmics i de satisfacció i que 
apareguin de forma intuïtiva, visualitzant un 
resum d’indicadors clau. 

Optimizar la ubicación de la información 
sobre resultados académicos y de 
satisfacción, dado que actualmente se 
encuentran dentro del sitio "Información 
Académica"-"Calidad", por lo que se han 
de establecer acciones de mejora de 
manera que esta información aparezca 
de forma fácil e intuitiva, pudiendo 

Requeriment Informe Acreditació, Fisioteràpia, Infermeria i 
Podologia, 2021 
 

S’està treballant en el trasllat dels indicadors web en 
format a Power BI. 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:x:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/ObservacionsAQUVSMA/RegObsAQU_ISQ2022_FCSM.xlsx?d=w46a66f3648a04af69401092b5efe1b48&csf=1&web=1&e=2yLTfE
https://www.umanresa.cat/ca/estudis/masters/metodologia-simulacio-aplicada-a-la-formacio-de-professionals-ciencies-salut-i-socials
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visualizar un resumen de los 
indicadores clave. 

Arreglar l’error de la informació disponible a 
l’apartat dels Estudis d’Inserció laboral on 
s’obria l’informe de MEI.  

Subsanar el error de la información 
disponible en el subapartado "Estudios 
de Inserción Laboral" que figura el 
Grado de Educación Infantil y enlaza al 
estudio de inserción laboral de la 
FUBages sobre egresados del Gr. 
Educación Infantil. 

Requeriment Informe Acreditació, Fisioteràpia, Infermeria i 
Podologia, 2021 
 

Ja s’ha revisat i arreglat l’error.  

Establir i difondre els resultats de satisfacció 
evidenciant únicament els models 
d’enquestes.  

Establecer y difundir resultados de 
satisfacción, evidenciando únicamente 
los modelos de encuestas. 

Requeriment Informe Acreditació, Fisioteràpia, Infermeria i 
Podologia, 2021 
 

S’està treballant amb un nou format web de visualització 
dels resultats de les enquestes a través del Power BI.  

Englobar totes les enquestes en el mateix 
apartat per a localitzar la informació de 
manera més fàcil.  

Englobar todas las encuestas en un 
mismo apartado para su más fácil 
localización (la satisfacción con 
profesorado se encuentra en otro 
apartado). 

Proposta 
millora  

Visita d’Acreditació MUFSM, 2022  S’està treballant amb un nou format web de visualització 
dels resultats de les enquestes a través del Power BI. 

Identificar junt als resultats de les enquestes 
l’escala de mesura.  

Indicar junto a los resultados de las 
encuestas la escala de medida 

Proposta 
millora 

Visita d’Acreditació MUFSM ,2022  Es tindrà en compte quan es passi la informació de les 
enquestes al Power BI. 

Publicar els indicadors de rendiment 
acadèmic i de satisfacció de forma més 
desagregada  

Se recomienda publicar indicadores de 
rendimiento académico, y en especial, 
de satisfacción de los diferentes grupos 
de interés de manera más desagregada. 

Recomanació Visita d’Acreditació Fisioteràpia, Infermeria i 
Podologia, 2021 

S’està treballant en la presentació dels indicadors en 
format Power BI a la web que afavorirà aquesta demanda 
i es podran obtenir indicadors de forma més 
desagregada.  

Mostrar al web un quadre de comandament 
que permeti un anàlisi de l’evolució temporal  

Se recomienda el despliegue de un 
cuadro de mando que permita un 
análisis de la evolución temporal. 

Recomanació Visita d’Acreditació Fisioteràpia, Infermeria i 
Podologia, 2021 
 

S’està treballant en la presentació dels indicadors en 
format Power BI a la web que afavorirà aquesta demanda 
i es podran obtenir indicadors amb la seva evolució 
temporal. 

Presentar informació més completa dels 
resultats de les enquestes de satisfacció, 
amb la informació més desglossada.   

Presentar en futuros procesos de 
evaluación información completa de las 
encuestas, mostrando el desglose de 
todos los ítems o al menos de los más 
relevantes. 

Proposta 
millora 

Visita d’Acreditació MUFSM, 2022 S’està treballant en la presentació dels resultats de les 
enquestes de satisfacció en format Power BI a la web 
que afavorirà aquesta demanda i es podran obtenir 
dades desglossades i més informació.  
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Subestàndard 2.3. La institució publica el SGIQ en què s’emmarca la titulació i els resultats del seguiment i l’acreditació de la titulació. 

Observacions AQU VSMA 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
A la pàgina web de la Unitat de Qualitat es publica 
l’SGIQ vinculat a la UVic-UCC, que està en procés de revisió. 
La pàgina de qualitat que s’ha creat a nivell de cada titulació, 
també contempla un apartat sobre l’SGIQ. 

AQU ha demanat millorar la publicació de l’SGIQ a la web i ja s’hi està 
treballant. A part, s’acabarà de revisar quan es faci el trasllat al mapa 
5, que serà quan es publicaran tots els processos i procediments amb 
la visió de centre. 

 

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) Literal Caràcter Identificació informe  

Millorar l’accessibilitat de 
la informació relativa al 
SGIQ al web del Màster 
de Simulació i de la Unitat 
de Qualitat del campus 
Manresa 

Mejorar la accesibilidad 
de la información 
relativa al SGIC en la 
web del máster y de la 
Unidad de Calidad del 
Campus Manresa 

Requeriment Acreditació MUMS 
2020 

S’està treballant en aquesta acció gràcies al traspàs al mapa 5 (visió de centre). 
L’accessibilitat serà revisada quan es produeixi el canvi.  

50% S 

 
3-Introducció d’accions al Pla de Millora     
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Observacions 

Literal Caràcter Identificació informe  
Publicar tots els procediments de l’SGIQ 
que figuren al mapa de processos. 

En la web de FCSM, dentro de 
http://giq.uvic.cat/mapproces no están 
disponibles todos los procedimientos 
que figuran en el mapa de procesos. 

Recomanació  Visita d’Acreditació Fisioteràpia, Infermeria i 
Podologia, 2021. 

Aquesta acció serà revisada quan es faci el trasllat al 
mapa 5, quan es publicaran tots els processos i 
procediments amb la visió de centre. 

Homogeneïtzar la informació disponible a la 
web de l’SGIQ de la FUBages, que 
contrasta amb la informació que surt a la 
web de la UVic-UCC.  

Homogeneizar la información disponible 
en la web del SGIQ de la FUBages 
actualizado en 2014, que contrasta con 
el que figura en la UVic-UCC. 

Recomanació  Visita d’Acreditació Fisioteràpia, Infermeria i 
Podologia, 2021. 
 

Aquesta acció serà revisada quan es faci el trasllat al 
mapa 5, quan es publicaran tots els processos i 
procediments amb la visió de centre. 

Revisar els enllaços de la política de qualitat 
i resultats dels grups d’interès. 

Actualizar los enlaces de la política de 
calidad y resultados de los grupos de 
interés, ya que muestran error al 
abrirlos. 

Recomanació  Visita d’Acreditació Fisioteràpia, Infermeria i 
Podologia, 2021. 
 

Ja s’ha fet aquesta revisió i s’han actualitzat amb els 
enllaços correctes.  

Publicar els informes d’avaluació externa 
sense accedir al portal AQU. 
 

Publicar directamente los informes de 
evaluación externa sin tener que 
acceder al portal de AQU. 

Proposta millora  Visita d’Acreditació MUFSM, 2022  Ja s’han publicat a la web de cada títol (pestanya de 
Qualitat). 

 
 
 
 
  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:x:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/ObservacionsAQUVSMA/RegObsAQU_ISQ2022_FCSM.xlsx?d=w46a66f3648a04af69401092b5efe1b48&csf=1&web=1&e=2yLTfE
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DIMENSIÓ 3 – EFICÀCIA DEL SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT    

 
Estàndard 3. La institució disposa d’un sistema de garantia interna de la qualitat formalment establert i implementat que assegura, de manera eficient, la qualitat i la millora contínua de la titulació. 
 
Abast Facultat de Ciències de la Salut de Manresa 

 
Subestàndard 3.1. El SGIQ implementat té processos que garanteixen el disseny, l’aprovació, el seguiment i l’acreditació de les titulacions. 

Observacions AQU VSMA 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
-S’ha adaptat el funcionament del marc VSMA a les disposicions del 
RD822/2021: la incorporació d’un estudiant a les comissions de 
verificació i de modificació; la formalització, en el si del Comitè de 
Qualitat del Centre, de l’informe de valoració de les modificacions 
proposades; i l’aprovació d’aquestes modificacions en el CGU. 
-Arran del darrer informe de metaavaluació dels procediments del 
marc VSMA s’hi han incorporat diverses millores. Se’n destaquen 
accions que contribueixen a la bona coordinació i es reconeix la tasca 
de la comissió BICC en relació als indicadors.  

-Com a conseqüència de la publicació del RD822/2021, l’activitat en 
relació al VSMA s’ha hagut de reorientar per tal d’adaptar-s’hi, tot i les 
incerteses. Això ha comportat alentir projectes de més valor afegit en 
favor de la consolidació de la cultura de la qualitat. 
 

-Es continua treballant en el disseny d’un programa informàtic de 
gestió de la Qualitat, tant de sistema (SGIQ) com de titulacions (SA), 
que es preveu implantar la tardor de 2023. S’orienten les eines 
pròpies de la gestió de la Qualitat al futur programa informàtic: s’ha 
reformat l’estructura del Pla de Millora i d’algunes taules de l’Informe 
de Seguiment. 
-S’ha planificat la modificació dels títols del centre per tal d’adaptar-los 
a la nova legislació. 
 

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) Literal Caràcter Identificació informe  

Dur a terme accions de 
formació i divulgació dels 
procediments VSMA entre 
els grups d’interès 

- - - S'han consolidat les accions de formació al professorat i PAS en VSMA, ja sigui 
en processos de modificació del centre al llarg del curs 2021-2022 o també en 
acreditacions dutes a terme el mateix any acadèmic. En aquest últim procés, a 
part de professorat, també s’ha format estudiantat, persones titulades i ocupadors.  
Com a resultes de les consultes a la comissió acadèmica sobre la idoneïtat del 
format de les formacions, s’han reforçat les sessions sincròniques i disminuït 
les les activitats autònomes.  Els resultats de les enquestes sobre les formacions 
mostren que els usuaris n’estan satisfets, però tenen poca participació. 
  
Es van actualitzant i traslladant a una aula Ubiqua els documents de Suport a les 
formacions i es pretén crear-ne de nous amb formats alternatius. Aquesta última 
activitat s’ha vist aturada perquè gran part dels recursos de l’OTVOA han hagut de 
dirigir-se a afrontar l’adaptació del VSMA a les disposicions del nou RD 822/2021.   
 
Es proposa tancar aquesta acció.  

100% N 

Reforçar la participació 
d’estudiants, professorat i 
ocupadors en VSMA 

- - - Aquest juliol s’han modificat els processos transversals de Verificació i de 
Modificació del SGIQ per incorporar estudiants a les comissions de verificació i de 
modificació.  
A més a més s’ha aprofitat la preparació d’alguns processos del marc VSMA per 
fer una breu sessió de contextualització amb els diferents col·lectius d’interès 
posant en rellevància la seva participació i implicació en aquests processos.  
 

100% N 

Proposar l’establiment 
d’indicadors de resultats 
de les titulacions 

- - - S’ha substituït l’indicador sol·licitat per un sobre modalitat d’impartició, que respon 
parcialment al mateix objectiu, per raons pressupostàries.  

100% N 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:x:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/ObservacionsAQUVSMA/RegObsAQU_ISQ2022_FCSM.xlsx?d=w46a66f3648a04af69401092b5efe1b48&csf=1&web=1&e=2yLTfE
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específics per a estudiants 
de via lenta 
Dissenyar una proposta 
de nou model de 
seguiment de titulacions 

- - - S’ha elaborat i presentat a la comissió acadèmica de juny de 2022 un estudi 
elaborat per OTVOA sobre l’impacte de la nova legislació i el desenvolupament de 
la renovació de l’acreditació institucional en el seguiment de les titulacions. Aquest 
estudi proposa les bases per al disseny del nou model. Es tanca aquesta acció, ja 
que les tasques pendents (desenvolupar-lo i corregir aquells aspectes que es 
considerin, ampliant les consultes als grups d’interès) es duran a terme més 
endavant. Durant el curs 2022-2023, aquesta activitat queda integrada en el 
disseny del programa informàtic de gestió de la qualitat.  

100% N 

 
3-Introducció d’accions al Pla de Millora     
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Observacions 

Literal Caràcter Identificació informe  
Implementar sessions de treball periòdiques 
entre la tècnica de qualitat del centre i 
l’Oficina Tècnica del Vicerectorat 
d’Ordenació acadèmica 

- - - S’han iniciat i es duen a terme periòdicament 
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Subestàndard 3.2. El SGIQ implementat garanteix la recollida d’informació i dels resultats rellevants per a la gestió eficient de les titulacions, en especial els resultats acadèmics i la satisfacció dels grups d’interès. 

Observacions AQU VSMA 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
El SGIQ de la institució garanteix la recollida d’informació i 
dels resultats rellevants per a la gestió eficient de les 
titulacions. 

  

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) Literal Caràcter Identificació informe  

Sistematitzar la recollida 
de la informació de la 
bústia de queixes i 
suggeriments per al seu 
posterior anàlisi i millora 

- - - Aquesta acció també respon a la recomanació que va fer AQU a la Visita 
d’Acreditació de Fisioteràpia, Infermeria i Podologia, 2021, “Se recomienda 
establecer una forma de gestión más intuitiva para que haya una mejor recogida 
de peticiones y quejas (plan de mejora están al 25%)”. 
 
S’està treballant en el desenvolupament de l’eina URespon com a instrument per 
a la recollida d’informació. El curs 21-22 es van fer proves amb la Unitat de 
Qualitat. Cal sistematitzar el circuït i ampliar-lo a altres departaments del Campus 
Manresa.  

50% S 

Posar en valor els 
resultats de l’enquesta de 
satisfacció amb la 
docència impartida, i 
l’enquesta de satisfacció 
de les àrees, serveis i 
infraestructures 

- - - A la Visita d’Acreditació del MUFSM, 2021, AQU també va fer una proposta de 
millora respecte l’enquesta de satisfacció amb la docència impartida “Revisar la 
encuesta de autoevaluación docente para incluir ítems cuantitativos que facilite su 
análisis y su difusión”. 
 
Per posar en valor els resultats de l’Enquesta de serveis el curs 21-22  s’han 
publicat els resultats a la pàgina web de Qualitat de cada titulació i s’ha retornat 
l’informe a tots els col·lectius d’interès que van participar en l’enquesta.  
 
Pel que fa als resultats de l’enquesta de satisfacció amb la docència impartida 
(enquesta d’autoavaluació), aquests ja es consideren d’especial rellevància. Les 
direccions d’estudi en fan una anàlisi profunda i prenen mesures de millora de 
cara a cursos futurs.  
Tot i això, s’ha valorat l’opció de passar les preguntes qualitatives a quantitatives 
per a poder publicar els resultats en format de mitjanes de satisfacció a la web. 
Finalment s'ha decidit no eliminar les qualitatives i afegir una valoració quantitativa 
per cada pregunta oberta. La mitjana es traslladarà com a indicador a la web. 
Aquest canvi aplicarà a les enquestes de satisfacció envers l’Autoavaluació 
docent del curs 22-23.  

75% S 

Augmentar la participació 
dels estudiants en les 
enquestes de satisfacció 

- - - Aquesta acció també respon a la recomanació que va fer AQU a la Visita 
d’Acreditació de Fisioteràpia, Infermeria i Podologia, 2021, “De manera general 
para todos los grupos de interés, se evidencian bajas tasas de respuesta de 
satisfacción de los diferentes grupos de interés.” 
 
Es treballa en una nova eina (APP ULife) a través de la qual l’estudiantat podrà 
contestar les enquestes de satisfacció de forma més àgil i fàcil que la que han 
utilitzat fins ara. Es preveu que augmenti el percentatge de resposta gràcies a 
aquest fet i a l’ajuda de les direccions i coordinacions (juntament amb la Unitat de 
Qualitat) de traslladar el missatge d’elevada importància en contestar-les. 

75% S 
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Generar feedback amb els 
estudiants, informant-los 
de les millores 
conseqüents de la seva 
participació en les 
enquestes 

- - - Es decideix retornar els resultats de les enquestes de satisfacció als estudiants a 
les reunions de Delegats de cada semestre. Es traslladarà les millores 
conseqüents de la seva participació.  
 
 

100% N 

 
3-Introducció d’accions al Pla de Millora     
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Observacions 

Literal Caràcter Identificació informe  
- - - - - 
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Subestàndard 3.3. El SGIQ implementat es revisa periòdicament i genera un pla de millora que s’utilitza per a la seva millora contínua. 

Observacions AQU VSMA 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
   
 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) Literal Caràcter Identificació informe  

Implementar el Comitè de 
Qualitat de Centre 

- - - Tot i que el funcionament del CQC està integrat en la dinàmica del centre, es segueix 
mantenint aquesta acció per tal de que els CQC adquireixen total autonomia en la 
gestió dels processos del centre, en consonància amb la migració cap al Mapa 
Versió 5. 

75% S 

Dissenyar un programa 
informàtic de gestió de la 
qualitat 

- - - Durant el curs acadèmic 21-22 s’han tancat les fases 3 (Integració de titulacions) i 13 
(Pla estratègic) ; i s’està treballant en las fases 1 (Usuaris i accessos LDAP), 2 
(Sistemes de Gestió, processos i procediments), 4 (Indicadors de centre i 
d’universitat) i 9 (Revisió del sistema en base a indicadors i accions).  
 
Es preveu la seva implementació pel curs 23-24. 

75% S 

Dissenyar un pla de 
màrqueting específic per 
fer difusió de l’SGIQ entre 
els principals grups 
d’interès 

- - - S'ha dissenyat un pla de comunicació que ha estat aprovat per la Comissió de 
Qualitat de la UVic-UCC.  
 

100% N 

Posar en relació cada 
objectiu del PMQ amb el 
corresponent procés de 
l’SGIQ, concretant 
indicadors i metes, per 
emmarcar cadascuna de 
les accions dins l’SGIQ 

- - - En desenvolupament. Es preveu desplegar l'acció a mesura que es vagi portant a 
terme la migració al mapa de processos versió 5.  

0% S 

 
3-Introducció d’accions al Pla de Millora     
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Observacions 

Literal Caràcter Identificació informe  
Homogeneïtzar la informació sobre l'SGIQ 
que figura a les diferents web en relació a la 
informació del títol. 

Homogeneizar información que figura 
en las diferentes webs con información 
del título, evidenciando diferencias entre 
la información de la web de la FUBages 
y la web de la UVic-UCC. 

Requeriment  Informe Acreditació Podologia, 2021 
 

 

Plantejar la creació d’una comissió 
acadèmica de la titulació amb la participació 
dels estudiants com a mecanisme per a dur 
a terme una millor revisió i millora de la 
qualitat de la titulació.  
 

Plantear la creación de una comisión 
académica de la titulación con la 
participación de estudiantes como 
mecanismo para llevar a cabo una 
mayor revisión y mejora de la calidad de 
la titulación 

Proposta de 
millora 

Visita acreditació MUFSM, 2022 
 

Es preveu de cara al 22-23 establir una reunió semestral 
amb representació de l’estudiantat per fer una valoració 
de com s’ha desenvolupat el semestre. 
 

  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:x:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/ObservacionsAQUVSMA/RegObsAQU_ISQ2022_FCSM.xlsx?d=w46a66f3648a04af69401092b5efe1b48&csf=1&web=1&e=2yLTfE
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DIMENSIÓ 4 – ADEQUACIÓ DEL PROFESSORAT AL PROGRAMA FORMATIU    
 
Estàndard 4. El professorat que imparteix docència a les titulacions del centre és suficient i adequat, d’acord amb les característiques de les titulacions i el nombre d’estudiants 
 
Abast Grau en Fisioteràpia (GFISIO-15UM) 

 
Subestàndard 4.1. El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica exigits per les titulacions del centre i té suficient i valorada experiència docent, investigadora i, si escau, professional. 

Indicadors  Observacions AQU VSMA 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
Pel que fa al nombre d’acreditats s’ha passat del 32,7% en el curs 
2017-18 al 43,63% aquest curs 2021-22. Tot i que l’increment és 
positiu, cal seguir treballant en aquesta línia.  
 

 Tal i com es pot veure als indicadors un 51,07% de les hores de 
docència han estat impartides per doctors. Aquest percentatge s’ha 
mantingut estable a pesar de que el número total d’hores ha 
augmentat lleugerament a l’haver més grups de docència. 

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) Literal Caràcter Identificació informe  

Incrementar professorat 
doctor i acreditat 

- - - Aquesta acció també respon a 2 requeriments d’AQU inclosos a l’Informe 
d’acreditació de Fisioteràpia, Podologia i Infermeria, 2021: 
 

- “Incrementar los niveles de profesorado Doctor, a la vista de los 
actuales valores en torno al 50%.”   

- “Potenciar acciones de mejora de cara a incrementar el porcentaje de 
profesorado acreditado. “ 

 
El percentatge d’hores impartides per professorat doctor s’ha mantingut estable en 
referència al curs anterior. Pel què fa al professorat acreditat, s’ha augmentat 
lleugerament.  

75% S 

Promoure i incentivar 
l'acreditació del 
professorat a través d'un 
assessorament 
personalitzat. 

- - - Diversos professors, han passat pel servei d’orientació de la Unitat de qualitat per 
rebre assessorament en aquest tema al llarg del curs 21-22. En aquest curs 
també s’han fet orientacions en la presentació de la convocatòria de sexennis de 
recerca. Es continuarà treballant per tal d’ampliar els possibles candidats a 
sol·licitar el procés d’acreditació.  

100% N 

Alliberar hores del PDI per 
a la recerca 

- - - Tots els docents doctors disposen d’un % d’hores de dedicació a la recerca (entre 
el 15% i el 24%) del seu encàrrec docent. El percentatge d’hores s’ha anat 
incrementant en els darrers cursos i es continuarà alliberant hores per a la recerca 
a futur. Per aquest motiu es decideix tancar l’acció. 

100% N 

Vincular el professorat a 
grups de recerca existents 
o creant-ne de nous 

- - - El PDI dels Estudis de Fisioteràpia estan vinculats al GRIPOFET de la UVic-UCC. 
De cara al curs 22-23 aquest grup s’integrarà en el grup de SEAHM també de la 
UVIC-UCC. Es preveu que continuïn vinculats a aquests i altres grups a futur. 

100% N 

 
3-Introducció d’accions al Pla de Millora     
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Observacions 

Literal Caràcter Identificació informe  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:f:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/Indicadors/Est4/GFISIO/4_1?csf=1&web=1&e=nSds34
https://universitatdevic.sharepoint.com/:x:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/ObservacionsAQUVSMA/RegObsAQU_ISQ2022_FCSM.xlsx?d=w46a66f3648a04af69401092b5efe1b48&csf=1&web=1&e=2yLTfE


 Informe de Seguiment de la Qualitat de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa 2022 
-Títols oficials de grau i de màster i sistema de garantia interna de la qualitat- 

Aprovat CGU 21.12.2022. Aprovat Consell FCSM 16.12.2022 

  45 

Potenciar la docència d’assignatures amb 
contingut específic per part de docents amb 
el mateix perfil específic 

Potenciar la docencia de asignaturas 
con contenido específico por parte de 
profesorado con el mismo perfil 
específico. 

Requeriment Informe d’Acreditació de Fisioteràpia, Podologia i 
Infermeria, 2021  

Es considera que aquest requeriment es compleix 
atenent que més del 80% dels docents associats 
compaginen la docència amb l’activitat professional 
assistencial i això garanteix una visió actualitzada i 
pràctica dels estudis i que el perfil docent sigui adequat al 
contingut. A més a més es vol deixar constància que tot 
el professorat imparteix docència en el seu àmbit 
d’expertesa.  

Alinear els valors dels docents “titulars” i 
“associats” amb els valors de la verificació.  

Alinear los valores sobre las 
categorías docentes (titulares y 
asociados) con los valores expuestos 
en las memorias de verificación de las 
tres titulaciones. 

Requeriment Informe d’Acreditació de Fisioteràpia, Podologia i 
Infermeria, 2021 
 

Per alinear els valors dels docents amb els valors de la 
memòria de verificació, es preveu un augment de 
professorat titular als estudis.   
 

Normalitzar els criteris específics per 
l’assignació de la docència.  

Normalizar los criterios específicos 
para la asignación de la docencia. 

Requeriment Informe d’Acreditació de Fisioteràpia, Podologia i 
Infermeria, 2021 
 

S’elaborarà un document on quedin recollits els criteris 
d’assignació de la docència i reculli les revisions a fer per 
donar resposta als requeriment de l’informe d’acreditació.  

  



 Informe de Seguiment de la Qualitat de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa 2022 
-Títols oficials de grau i de màster i sistema de garantia interna de la qualitat- 

Aprovat CGU 21.12.2022. Aprovat Consell FCSM 16.12.2022 

  46 

 
Subestàndard 4.2.  El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per desenvolupar les seves funcions i atendre l’alumnat. 

Indicadors  Observacions AQU VSMA 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
La ràtio professor/estudiant es de 13,9, 0,3 punts menor que el curs 
anterior que ja es va considerar òptim. El fer d’augmentar els grups de 
docència ha fet que no existeixin grups nombrosos i permet portar a 
terme metodologies actives i que hagi un bon feed-back entre 
estudiantat i professorat.  

Pel que fa a les hores impartides pel professorat a temps complert, 
s’ha passat del 43,85% al curs 2017-18 al 49,12% actual. S’ha de tenir 
en compte que, sobre tot, en les assignatures de caràcter clínic el 
perfil de professorat és de professionals en actiu dintre de l’àmbit 
clínic i suposen un valor afegit important al grau. 

 

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) Literal Caràcter Identificació informe  

- - - - - - - 
 
3-Introducció d’accions al Pla de Millora     
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Observacions 

Literal Caràcter Identificació informe  
     

  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:f:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/Indicadors/Est4/GFISIO/4_2?csf=1&web=1&e=vXOYAG
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Subestàndard 4.3.  La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat docent i investigadora del professorat. 

Indicadors  Observacions AQU VSMA 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
La institució ofereix oportunitats per millorar tant la qualitat docent com 
la investigadora. En aquest sentit, el curs 2021- 22, com cada curs 
acadèmic, es regeix per un Pla de Formació Interna on consten les 
diferents accions formatives vinculades a metodologies docents, 
programaris i aplicacions per a la docència, així com formació en 
recerca. La satisfacció dels docents del grau que van assistir a aquest 
tipus de formació és de 4,2 sobre 5.  
 
Respecte la Jornada anual d’integració, que el curs 21-22 va tornar al 
format presencial, la satisfacció es troba al 4,6 sobre 5. 
 
Si es té en compte la satisfacció envers la formació permanent (UID) 
del PDI de Fisioteràpia aquesta és del 4,3 sobre 5. 

 Cada curs acadèmic, s'avalua el professorat d'acord amb el seu 
encàrrec seguint el Manual d’avaluació del professorat de la FUB, i un 
dels conceptes avaluats és la innovació docent. La Rúbrica de 
l’Informe del responsable acadèmic té en compte si el docent ha 
realitzat formació en innovació docent i si l’aplica o no a l’aula.  
 
Cal especificar que actualment s’està treballant en una nova proposta 
de nivells del PDI, que comportarà també la revisió del Manual 
d’avaluació del professorat. Aquesta és la causa que explica que els 
últims cursos no hi hagi hagut avaluació però es reprendrà en breu. 
 
Es destaca l’existència de l’aula de suport al professorat en què hi 
consten tot un seguit de tutorials en constant renovació sobre els 
diferents aspectes que configuren la tasca docent, des de l’elaboració 
de les planificacions, l'optimització de l’eina de l’avaluació, el diàleg 
amb els alumnes a partir dels fòrums, consells per fer devolucions als 
alumnes tant en grup com en format individual... 

Des de la Unitat d’Innovació Docent s’ofereix al professorat un 
assessorament i suport proactiu sobretot encarat a concretar un bon 
disseny formatiu de l’acció de formació a impartir, posant èmfasi en la 
concreció, per una banda, d’un adient programa i, per una altra, 
sobretot, en la concreció d’una planificació o programació didàctica de 
l’acció formativa, detallada per cadascuna de les unitats, sessions o 
seqüències d’ensenyament i aprenentatge previstes.  
 
Així mateix, també es cobreix la formació del professorat pel que fa a 
la impartició de la docència sota una metodologia no presencial i en 
l’ús d’aquelles eines digitals que configurin i caracteritzin la seva acció 
de formació.  
 
Accions més rellevants del curs 21-22: 
 
-Es passa a centralitzar des de la UID tota la formació permanent 
adreçada al PDI del campus Manresa de la UVic-UCC. 
- En el decurs de l’any acadèmic 2021-2022 s’han impartit un total de 
16 accions formatives, amb un total de 204 inscripcions. 
- Del catàleg d’accions formatives adreçades al PDI destaca la posada 
en marxa del cus anomenat La docència a UManresa. Bases per a la 
planificació i el desenvolupament de la docència universitària, curs de 
30 hores de durada adreçat tant a tot el PDI de nova contractació com 
també a tot aquell professorat que vulgui actualitzar els seus 
coneixements pedagògics a nivell de metodologia, avaluació i/o 
planificació docent.   
-Gestió i coordinació de la producció institucional d’un total de 18 
recursos d’aprenentatge per a recolzar i afavorir el procés 
d’ensenyament i aprenentatge de l’estudiantat. 
- Posada en marxa d’una primera sessió de presentació de bones 
pràctiques docents amb l’objectiu de trobar moments per a compartir 
experiències docents que afavoreixin la formació permanent del 
professorat i estimulin el coneixement explícit de les diverses 
pràctiques didàctiques. 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:f:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/Indicadors/Est4/GFISIO/4_3?csf=1&web=1&e=rKNlx6
https://universitatdevic.sharepoint.com/:x:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/ObservacionsAQUVSMA/RegObsAQU_ISQ2022_FCSM.xlsx?d=w46a66f3648a04af69401092b5efe1b48&csf=1&web=1&e=2yLTfE
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S’han ofert dos cursos específics per al tractament de dades 
estadístiques i també a la redacció d’articles científics que han servit 
per estimular i acompanyar als professors a iniciar projectes i en la 
redacció d’articles. 
 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) Literal Caràcter Identificació informe  

Oferir formació en 
metodologies docents al 
professorat de grau amb 
l’objectiu d’alinear l’equip 
amb el model pedagògic 

- - - Durant el curs 21-22 s’ha posat en marxa un programa d’Aprenentatge Basat en 
Problemes mitjançant seminaris grupals. 
Tot el professorat que participa en aquests seminaris ha rebut formació sobre 
aquesta metodologia. 

100% 
 
 

 

N 

Elaborar un PE 
d’internacionalització pel 
PDI del campus Manresa 
en consonància amb el PE 
de la UVic-UCC 

- - - Durant el curs 2021-22 s’ha seguit treballant en el Pla Estratègic 
d’Internacionalització del campus Manresa, que acabarà de tancar-se durant el 
curs 2022-23 i recollirà propostes d’accions a implementar i reptes a assolir per 
part dels membres de la Comissió Internacional i la resta d’agents implicats en la 
internacionalització del campus. La creació de l’Oficina de Relacions 
Internacionals com a nou departament contribuirà tenir una visió més transversal i 
centralitzada dels diferents objectius i necessitats pel que fa a la 
internacionalització a tots els nivells del campus.  El nou pla reflectirà 
necessàriament l’increment de la dimensió internacional de la UManresa, un 
increment que ha estat gradual i que cada vegada és més significatiu. 

75% S 

Seguir ampliant nous 
convenis de mobilitat pel 
professorat per 
complementar els signats 

- - - La mobilitat de PAS/PDI ha recuperat els nivells pre-pandèmia pel que fa a les 
estades Incoming i els ha superat en el cas de les estades Outgoing. A aquest 
augment en la mobilitat Outgoing ha contribuït el fet que ara el PAS/PDI del 
Campus Manresa ja no té un número limitat d’ajuts econòmics per curs acadèmic; 
això ha significat que s’han pogut concedir ajuts a totes les sol·licituds 
presentades, excepte una.  Pel que fa a les noves modalitats de mobilitat, des de 
l’ARI es va informar de l’atorgament de fons de la SEPIE dins el projecte 
Erasmus+ KA131-2022 per als programes PIC (Programa Intensiu Combinat), 
però per part del campus Manresa no va haver-hi cap iniciativa en aquest sentit. A 
nivell de convenis, es va ampliar el nombre de places i destins amb la signatura 
de tres nous convenis que inclouen places 2 places de PAS/PDI, arribant a un 
total de 34 places PAS/PDI disponibles en 21 universitats europees (incloent el 
Regne Unit). 
 
Amb l’impuls de l’Oficina de Relacions Internacionals vetllar per aquesta acció 
s’integra al dia a dia d’aquest departament. Per aquest motiu es decideix tancar 
l’acció.   

100% N 

 
3-Introducció d’accions al Pla de Millora     
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Observacions 

Literal Caràcter Identificació informe  
Obtenir indicadors de professorat sobre 
accions de millora de la qualitat 
investigadora dels docents  

Obtener indicadores relacionados 
sobre la aplicación de las diferentes 
acciones realizadas para el 
profesorado de la titulación, 
principalmente sobre el uso y 
significación de las acciones para 

Recomanació Visita acreditació Fisioteràpia, Infermeria i 
Podologia, 2021 

Durant el curs 22-23 es preveu augmentar el nombre de 
publicacions dels docents. 
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mejorar la calidad investigadora del 
profesorado. 

Homogeneïtzar el Pla de Millora de la 
Qualitat Docent 

Homogeneizar el Plan de Mejora de 
la Calidad Docente UVic (en la web 
el enlace al Modelo no funciona) con 
el Manual de Evaluación del 
Profesorado de la FUB. 

Recomanació Visita acreditació Fisioteràpia, Infermeria i 
Podologia, 2021 
 

Es revisarà la web i, a part, s’està treballant en el nou 
UDocentia  
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Estàndard 4. El professorat que imparteix docència a les titulacions del centre és suficient i adequat, d’acord amb les característiques de les titulacions i el nombre d’estudiants 
 
Abast Grau en Infermeria (GINF-15UM) 

 
Subestàndard 4.1. El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica exigits per les titulacions del centre i té suficient i valorada experiència docent, investigadora i, si escau, professional. 

Indicadors  Observacions AQU VSMA 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
Tal i com es pot veure als indicadors un 53,91% de les hores de 
docència han estat impartides per doctors. Aquest percentatge s’ha 
mantingut estable a pesar de que el número total d’hores ha 
augmentat lleugerament a l’haver més grups de docència. Pel que fa 
al nombre d’acreditats també hi ha un lleuger augment, passem del 
25,8% al 27,9% . 

Davant l’augment de places universitàries d’infermeria a les 16 
universitats catalanes i el relleu generacional que cal fer en molts 
equips docents, les facultats tenen moltes dificultats per trobar 
infermeres doctores i acreditades, aquesta situació també es veu 
agreujada per la manca d’infermeres a Catalunya.  

 

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) Literal Caràcter Identificació informe  

Incrementar professorat 
doctor i acreditat 

- - - Aquesta acció també respon a 2 requeriments d’AQU inclosos a l’Informe 
d’acreditació de Fisioteràpia, Podologia i Infermeria, 2021: 
 

- “Incrementar los niveles de profesorado Doctor, a la vista de los 
actuales valores en torno al 50%.”   

- “Potenciar acciones de mejora de cara a incrementar el porcentaje de 
profesorado acreditado. “ 

 
Valoració: S’ha augmentat lleugerament el percentatge de professorat doctor, 
durant el curs 22-23 hi ha previst que nous docents de la titulació obtinguin el títol 
de doctor. 
També ha millorat el % d’hores impartides per doctors acreditats. 

75% S 

Promoure i incentivar 
l'acreditació del 
professorat a través d'un 
assessorament 
personalitzat 

- - - Des de la Unitat de qualitat s’han revisat els CV dels docents i se'ls ha recomanat 
accions a fer per tal d’optar a l’acreditació. 
S’han concentrat i consensuat línies de recerca amb l’objectiu de millorar les 
publicacions de l’equip. 
 
A més a més, al Campus Manresa el pdi pot optar a una convocatòria de Recerca 
per obtenir hores del seu encàrrec docent per dur a terme projectes de recerca. A 
banda de les hores dels membres que hi participen es concedeixen dotacions per 
a la difusió dels resultats en articles que han de facilitar l’acreditació del 
professorat. 
També s’ha facilitat l’accés remot del pdi a les bases de dades electròniques de 
manera que els possibilita la consulta i el treball en qualsevol moment durant la 
realització d’un projecte. 
El departament DEMESS (Departament de metodologia) dona suport metodològic 
i estadístic als diferents projectes. 

100% N 

Alliberar hores del PDI per 
a la recerca 

- - - Tots els docents doctors disposen d’un % d’hores de dedicació a la recerca (entre 
el 12% i el 20%) del seu encàrrec docent. Pel 2022-23 una docent de l’equip 
disposarà d’una intensificació de recerca (37%) del seu encàrrec.  

100% N 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:f:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/Indicadors/Est4/GINF/4_1?csf=1&web=1&e=VNCpr7
https://universitatdevic.sharepoint.com/:x:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/ObservacionsAQUVSMA/RegObsAQU_ISQ2022_FCSM.xlsx?d=w46a66f3648a04af69401092b5efe1b48&csf=1&web=1&e=2yLTfE
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El percentatge d’hores s’ha anat incrementant en els darrers cursos i es 
continuarà alliberant hores per a la recerca a futur. Per aquest motiu es decideix 
tancar l’acció. 

Vincular el professorat a 
grups de recerca existents 
o creant-ne de nous 

- - - El professorat doctor està vinculat als grups de recerca de la UManresa i es 
preveu que continuïn vinculats a aquests i altres grups a futur: 

- GRITS. Grup de recerca en innovació docent, simulació i seguretat del 
pacient. 

- Epi4Health (Research Group in Epidemiology and Public Health in the 
digital health context) 

100% N 

 
3-Introducció d’accions al Pla de Millora     
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Observacions 

Literal Caràcter Identificació informe  
Potenciar la docència d’assignatures amb 
contingut específic per part de docents amb 
el mateix perfil específic 

Potenciar la docencia de asignaturas 
con contenido específico por parte de 
profesorado con el mismo perfil 
específico. 

Requeriment Informe d’Acreditació de Fisioteràpia, Podologia i 
Infermeria, 2021   
 

Es considera que aquest requeriment es compleix 
atenent que més del 80% dels docents associats 
compaginen la docència amb l’activitat professional 
assistencial i això garanteix una visió actualitzada i 
pràctica dels estudis i que el perfil docent sigui adequat al 
contingut. A més a més es vol deixar constància que tot 
el professorat imparteix docència en el seu àmbit 
d’expertesa. 

Alinear els valors dels docents “titulars” i 
“associats” amb els valors de la verificació.  

Alinear los valores sobre las 
categorías docentes (titulares y 
asociados) con los valores expuestos 
en las memorias de verificación de las 
tres titulaciones. 

Requeriment Informe d’Acreditació de Fisioteràpia, Podologia i 
Infermeria, 2021   
 

Per alinear els valors dels docents amb els valors de la 
memòria de verificació, es preveu un augment de 
professorat titular als estudis.   
 
 

Normalitzar els criteris específics per 
l’assignació de la docència  

Normalizar los criterios específicos 
para la asignación de la docencia. 

Requeriment Informe d’Acreditació de Fisioteràpia, Podologia i 
Infermeria, 2021   
 

S’elaborarà un document on quedin recollits els criteris 
d’assignació de la docència i reculli les revisions a fer per 
donar resposta als requeriment de l’informe d’acreditació. 
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Subestàndard 4.2.  El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per desenvolupar les seves funcions i atendre l’alumnat. 

Indicadors  Observacions AQU VSMA 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
La ràtio estudiants / professor es continua situant per sota de 20. 
Aquesta ràtio en el cas de la simulació i alguns seminaris està a 12 
estudiants/professor. En simulació d’alta fidelitat la ràtio és de 8 
estudiants. 

Tot i que el % d’hores impartides per professorat a temps complert se 
situa als voltants del 50%. Es preveu un augment progressiu del 
percentatge per donar resposta a l’augment d’estudiantat. Tot i així, 
continua sent una àrea de millora dels estudis. 

 

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) Literal Caràcter Identificació informe  

Incorporar professorat 
tutor de pràctiques per tal 
de mantenir la ràtio 
d’estudiants 

- - - El curs 21-22 s’han incorporat dues docents noves. La previsió és continuar 
augmentat l’equip per tal de donar resposta a l’increment de places i de centres 
assistencials on es fan les pràctiques. 

75% S 

 
3-Introducció d’accions al Pla de Millora     
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Observacions 

Literal Caràcter Identificació informe  
     

  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:f:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/Indicadors/Est4/GINF/4_2?csf=1&web=1&e=jjRkXB
https://universitatdevic.sharepoint.com/:x:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/ObservacionsAQUVSMA/RegObsAQU_ISQ2022_FCSM.xlsx?d=w46a66f3648a04af69401092b5efe1b48&csf=1&web=1&e=2yLTfE
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Subestàndard 4.3.  La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat docent i investigadora del professorat. 

Indicadors  Observacions AQU VSMA 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
La institució ofereix oportunitats per millorar tant la qualitat docent com 
la investigadora. En aquest sentit, el curs 2021- 22, com cada curs 
acadèmic, es regeix per un Pla de Formació Interna on consten les 
diferents accions formatives vinculades a metodologies docents, 
programaris i aplicacions per a la docència, així com formació en 
recerca. La satisfacció dels docents del grau que va assistir a aquest 
tipus de formació és de 4,5 sobre 5.  
 
Respecte la Jornada anual d’integració, que el curs 21-22 va tornar al 
format presencial, la satisfacció es troba al 4,6 sobre 5. 
 
Si es té en compte la satisfacció envers la formació permanent (UID) 
del PDI d’Infermeria aquesta és del 4,3 sobre 5. 
 
S’han ofert dos cursos específics per al tractament de dades 
estadístiques i també a la redacció d’articles científics que han servit 
per estimular i acompanyar als professors a iniciar projectes i en la 
redacció d’articles. 

 Cada curs acadèmic, s'avalua el professorat d'acord amb el seu 
encàrrec seguint el Manual d’avaluació del professorat de la FUB, i un 
dels conceptes avaluats és la innovació docent. La Rúbrica de 
l’Informe del responsable acadèmic té en compte si el docent ha 
realitzat formació en innovació docent i si l’aplica o no a l’aula.  
 
Cal especificar que actualment s’està treballant en una nova proposta 
de nivells del PDI, que comportarà també la revisió del Manual 
d’avaluació del professorat. Aquesta és la causa que explica que els 
últims cursos no hi hagi hagut avaluació però es reprendrà en breu. 
 
Es destaca l’existència de l’aula de suport al professorat en què hi 
consten tot un seguit de tutorials en constant renovació sobre els 
diferents aspectes que configuren la tasca docent, des de l’elaboració 
de les planificacions, l'optimització de l’eina de l’avaluació, el diàleg 
amb els alumnes a partir dels fòrums, consells per fer devolucions als 
alumnes tant en grup com en format individual... 

Des de la Unitat d’Innovació Docent s’ofereix al professorat un 
assessorament i suport proactiu sobretot encarat a concretar un bon 
disseny formatiu de l’acció de formació a impartir, posant èmfasi en la 
concreció, per una banda, d’un adient programa i, per una altra, 
sobretot, en la concreció d’una planificació o programació didàctica de 
l’acció formativa, detallada per cadascuna de les unitats, sessions o 
seqüències d’ensenyament i aprenentatge previstes.  
 
Així mateix, també es cobreix la formació del professorat pel que fa a 
la impartició de la docència sota una metodologia no presencial i en 
l’ús d’aquelles eines digitals que configurin i caracteritzin la seva acció 
de formació.  
 
Accions més rellevants del curs 21-22: 
 
-Es passa a centralitzar des de la UID tota la formació permanent 
adreçada al PDI del campus Manresa de la UVic-UCC. 
- En el decurs de l’any acadèmic 2021-2022 s’han impartit un total de 
16 accions formatives, amb un total de 204 inscripcions. 
- Del catàleg d’accions formatives adreçades al PDI destaca la posada 
en marxa del cus anomenat La docència a UManresa. Bases per a la 
planificació i el desenvolupament de la docència universitària, curs de 
30 hores de durada adreçat tant a tot el PDI de nova contractació com 
també a tot aquell professorat que vulgui actualitzar els seus 
coneixements pedagògics a nivell de metodologia, avaluació i/o 
planificació docent.   
-Gestió i coordinació de la producció institucional d’un total de 18 
recursos d’aprenentatge per a recolzar i afavorir el procés 
d’ensenyament i aprenentatge de l’estudiantat. 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:f:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/Indicadors/Est4/GINF/4_3?csf=1&web=1&e=5o5Mmv
https://universitatdevic.sharepoint.com/:x:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/ObservacionsAQUVSMA/RegObsAQU_ISQ2022_FCSM.xlsx?d=w46a66f3648a04af69401092b5efe1b48&csf=1&web=1&e=2yLTfE
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- Posada en marxa d’una primera sessió de presentació de bones 
pràctiques docents amb l’objectiu de trobar moments per a compartir 
experiències docents que afavoreixin la formació permanent del 
professorat i estimulin el coneixement explícit de les diverses 
pràctiques didàctiques. 
 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) Literal Caràcter Identificació informe  

Oferir formació en 
metodologies docents al 
professorat de grau amb 
l’objectiu d’alinear l’equip 
amb el model pedagògic 

- - - El curs 21-22 S’han realitzat diferents accions formatives adreçades al professorat 
,específicament al professorat dels estudis: “Curs sobre estratègies i eines per 
millorar el pensament crític dels estudiants d’infermeria” i un “Curs d'estratègies i 
eines per la millora del rol de tutor de pràctiques” 
 

100% N 

Elaborar un PE 
d’internacionalització pel 
PDI del campus Manresa 
en consonància amb el PE 
de la UVic-UCC 

- - - Durant el curs 2021-22 s’ha seguit treballant en el Pla Estratègic 
d’Internacionalització del campus Manresa, que acabarà de tancar-se durant el 
curs 2022-23 i recollirà propostes d’accions a implementar i reptes a assolir per 
part dels membres de la Comissió Internacional i la resta d’agents implicats en la 
internacionalització del campus. La creació de l’Oficina de Relacions 
Internacionals com a nou departament contribuirà tenir una visió més transversal i 
centralitzada dels diferents objectius i necessitats pel que fa a la 
internacionalització a tots els nivells del campus.  El nou pla reflectirà 
necessàriament l’increment de la dimensió internacional de la UManresa, un 
increment que ha estat gradual i que cada vegada és més significatiu. 

75% S 

Seguir ampliant nous 
convenis de mobilitat pel 
professorat per 
complementar els signats 

- - - La mobilitat de PAS/PDI ha recuperat els nivells pre-pandèmia pel que fa a les 
estades Incoming i els ha superat en el cas de les estades Outgoing. A aquest 
augment en la mobilitat Outgoing ha contribuït el fet que ara el PAS/PDI del 
Campus Manresa ja no té un número limitat d’ajuts econòmics per curs acadèmic; 
això ha significat que s’han pogut concedir ajuts a totes les sol·licituds 
presentades, excepte una.  Pel que fa a les noves modalitats de mobilitat, des de 
l’ARI es va informar de l’atorgament de fons de la SEPIE dins el projecte 
Erasmus+ KA131-2022 per als programes PIC (Programa Intensiu Combinat), 
però per part del campus Manresa no va haver-hi cap iniciativa en aquest sentit. A 
nivell de convenis, es va ampliar el nombre de places i destins amb la signatura 
de tres nous convenis que inclouen places 2 places de PAS/PDI, arribant a un 
total de 34 places PAS/PDI disponibles en 21 universitats europees (incloent el 
Regne Unit). 
 
Amb l’impuls de l’Oficina de Relacions Internacionals vetllar per aquesta acció 
s’integra al dia a dia d’aquest departament. Per aquest motiu es decideix tancar 
l’acció. 

100% N 

 
3-Introducció d’accions al Pla de Millora     
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Observacions 

Literal Caràcter Identificació informe  
Obtenir indicadors de professorat sobre 
accions de millora de la qualitat 
investigadora dels docents  

Obtener indicadores relacionados 
sobre la aplicación de las diferentes 
acciones realizadas para el 
profesorado de la titulación, 
principalmente sobre el uso y 
significación de las acciones para 

Recomanació Visita acreditació Fisioteràpia, Infermeria i 
Podologia, 2021 

Durant el curs 22-23 es preveu augmentar el nombre de 
publicacions dels docents.  
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mejorar la calidad investigadora del 
profesorado. 

Homogeneïtzar el Pla de Millora de la 
Qualitat Docent 

Homogeneizar el Plan de Mejora de 
la Calidad Docente UVic (en la web 
el enlace al Modelo no funciona) con 
el Manual de Evaluación del 
Profesorado de la FUB. 

Recomanació Visita acreditació Fisioteràpia, Infermeria i 
Podologia, 2021 

S’està treballant en el nou UDocentia  
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Estàndard 4. El professorat que imparteix docència a les titulacions del centre és suficient i adequat, d’acord amb les característiques de les titulacions i el nombre d’estudiants 
 
Abast Grau en Podologia (GPODO-15UM) 

 
Subestàndard 4.1. El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica exigits per les titulacions del centre i té suficient i valorada experiència docent, investigadora i, si escau, professional. 

Indicadors  Observacions AQU VSMA 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
S’ha contractat professorat doctor acreditat a temps complert amb 10 
anys de docència i experiència en grups de recerca consolidats.  

  

Es manté la tendència d’augment d’hores de professorat doctor 
respecte els cursos anteriors. Es destaca la bona evolució del 
percentatge d’hores impartides per professorat acreditat, augmentant 
un 6% respecte el curs  20-21 i situant-se a un 48, 11%.  
 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) Literal Caràcter Identificació informe  

Incrementar professorat 
doctor i acreditat 

- - - Aquesta acció també respon a 2 requeriments d’AQU inclosos a l’Informe 
d’acreditació de Fisioteràpia, Podologia i Infermeria, 2021: 

- “Incrementar los niveles de profesorado Doctor, a la vista de los 
actuales valores en torno al 50%.”   

- “Potenciar acciones de mejora de cara a incrementar el porcentaje de 
profesorado acreditado. “ 

 
Valoració: 

- S’han incrementat els nivells de professorat Doctor, passant del 50,57% 
d’hores de classe impartides per Doctors en el curs 20-21 al 52,62%. 
Aquest percentatges seguiran augmentant en els propers cursos si es té 
en compte les hores impartides per Doctorands que han passat de 735h 
en el curs 20-21 a 855h en el curs 21-22. Les hores impartides per 
professorat acreditat han arribat al 48,11%, observant-se un creixement 
de 6 punts respecte el curs 20-21.  

75% S 

Promoure i incentivar 
l'acreditació del 
professorat a través d'un 
assessorament 
personalitzat 

- - - Diversos professors, han passat pel servei d’orientació de la Unitat de qualitat per 
rebre assessorament en aquest tema al llarg del curs 21-22. En aquest curs 
també s’han fet orientacions en la presentació de la convocatòria de sexennis de 
recerca. Es continuarà treballant per tal d’ampliar els possibles candidats a 
sol·licitar el procés d’acreditació.  
 
A més a més, al Campus Manresa el pdi pot optar a una convocatòria de Recerca 
per obtenir hores del seu encàrrec docent per dur a terme projectes de recerca. A 
banda de les hores dels membres que hi participen es concedeixen dotacions per 
a la difusió dels resultats en articles que han de facilitar l’acreditació del 
professorat. 
També s’ha facilitat l’accés remot del pdi a les bases de dades electròniques de 
manera que els possibilita la consulta i el treball en qualsevol moment durant la 
realització d’un projecte. 

100% N 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:f:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/Indicadors/Est4/GPODO/4_1?csf=1&web=1&e=50Qzo3
https://universitatdevic.sharepoint.com/:x:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/ObservacionsAQUVSMA/RegObsAQU_ISQ2022_FCSM.xlsx?d=w46a66f3648a04af69401092b5efe1b48&csf=1&web=1&e=2yLTfE
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El departament DEMESS (Departament de metodologia) dona suport metodològic 
i estadístic als diferents projectes. 

Alliberar hores del PDI per 
a la recerca 

- - - Els docents del Grau en Podologia disposen d’un % d’hores de dedicació a la 
recerca del seu encàrrec docent, concretament entre el 12% i el 22%). El 
percentatge d’hores s’ha anat incrementant en els darrers cursos i es continuarà 
alliberant hores per a la recerca a futur. Per aquest motiu es decideix tancar 
l’acció.  

100% N 

Vincular el professorat a 
grups de recerca existents 
o creant-ne de nous 

- - - El PDI dels Estudis de Podologia estan vinculats al grup de recerca “Sport, 
Exercise and Human Movement” SEaHM de la Uvic-UCC. El Dr. Carles Escalona, 
professor dels Estudis de Podologia, es el responsable de la línia de recerca 
“Exercici i moviment humà”. 
Es preveu que continuïn vinculats a aquests i altres grups de recerca a futur. 

100% N 

 
3-Introducció d’accions al Pla de Millora     
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Observacions 

Literal Caràcter Identificació informe  
Potenciar la docència d’assignatures amb 
contingut específic per part de docents amb 
el mateix perfil específic 

Potenciar la docencia de asignaturas 
con contenido específico por parte de 
profesorado con el mismo perfil 
específico. 

Requeriment Informe d’Acreditació de Fisioteràpia, Podologia i 
Infermeria, 2021   
 

Es considera que aquest requeriment es compleix 
atenent que un percentatge molt elevat dels docents 
associats compaginen la docència amb l’activitat 
professional assistencial i això garanteix una visió 
actualitzada i pràctica dels estudis i que el perfil docent 
sigui adequat al contingut. A més a més es vol deixar 
constància que tot el professorat imparteix docència en el 
seu àmbit d’expertesa. 

Alinear els valors dels docents “titulars” i 
“associats” amb els valors de la verificació.  

Alinear los valores sobre las 
categorías docentes (titulares y 
asociados) con los valores expuestos 
en las memorias de verificación de las 
tres titulaciones. 

Requeriment Informe d’Acreditació de Fisioteràpia, Podologia i 
Infermeria, 2021   
 

Per alinear els valors dels docents amb els valors de la 
memòria de verificació, es preveu un augment de 
professorat titular als estudis.    
  
 

Normalitzar els criteris específics per 
l’assignació de la docència  

Normalizar los criterios específicos 
para la asignación de la docencia. 

Requeriment Informe d’Acreditació de Fisioteràpia, Podologia i 
Infermeria, 2021   
 

L’assignació de la docència es realitza tenint en compte 
el camp de coneixement del professors. Exemple de 
Formació Bàsica: assignatura de Microbiologia, 
professora Biòloga Doctora acreditada agregada. 
Exemple d’Obligatòries: assignatura de Cirurgia 
podològica MIS, professor Podòleg Doctor en cirurgia 
podològica.  
 
De totes maneres, s’elaborarà un document on quedin 
recollits els criteris d’assignació de la docència i reculli les 
revisions a fer per donar resposta als requeriment de 
l’informe d’acreditació.   
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Subestàndard 4.2.  El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per desenvolupar les seves funcions i atendre l’alumnat. 

Indicadors  Observacions AQU VSMA 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
El percentatge d’hores impartides pel professorat a temps complert és 
del 59,44%, observant-se un augment significatiu respecte el curs 20-
21 (45,25%). A destacar que el professorat a temps parcial, 
normalment clínics, aporten als estudis un valor afegit per la seva 
experiència professional.   

  

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) Literal Caràcter Identificació informe  

- - - - - - - 
 
3-Introducció d’accions al Pla de Millora     
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Observacions 

Literal Caràcter Identificació informe  
- - - - - 

  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:f:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/Indicadors/Est4/GPODO/4_2?csf=1&web=1&e=dNhNZX
https://universitatdevic.sharepoint.com/:x:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/ObservacionsAQUVSMA/RegObsAQU_ISQ2022_FCSM.xlsx?d=w46a66f3648a04af69401092b5efe1b48&csf=1&web=1&e=2yLTfE
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Subestàndard 4.3.  La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat docent i investigadora del professorat. 
Indicadors  Observacions AQU VSMA 

 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
La institució ofereix oportunitats per millorar tant la qualitat docent com 
la investigadora. En aquest sentit, el curs 2021- 22, com cada curs 
acadèmic, es regeix per un Pla de Formació Interna on consten les 
diferents accions formatives vinculades a metodologies docents, 
programaris i aplicacions per a la docència, així com formació en 
recerca. La satisfacció dels docents del grau que van assistir a aquest 
tipus de formació és de 4,5 sobre 5.  
 
Respecte la Jornada anual d’integració, que el curs 21-22 va tornar al 
format presencial, la satisfacció es troba al 4,6 sobre 5. 
 
Si es té en compte la satisfacció envers la formació permanent (UID) 
del PDI de Podologia aquesta és del 4,3 sobre 5. 

 Cada curs acadèmic, s'avalua el professorat d'acord amb el seu 
encàrrec seguint el Manual d’avaluació del professorat de la FUB, i un 
dels conceptes avaluats és la innovació docent. La Rúbrica de 
l’Informe del responsable acadèmic té en compte si el docent ha 
realitzat formació en innovació docent i si l’aplica o no a l’aula.  
 
Cal especificar que actualment s’està treballant en una nova proposta 
de nivells del PDI, que comportarà també la revisió del Manual 
d’avaluació del professorat. Aquesta és la causa que explica que els 
últims cursos no hi hagi hagut avaluació però es reprendrà en breu. 
 
Es destaca l’existència de l’aula de suport al professorat en què hi 
consten tot un seguit de tutorials en constant renovació sobre els 
diferents aspectes que configuren la tasca docent, des de l’elaboració 
de les planificacions, l'optimització de l’eina de l’avaluació, el diàleg 
amb els alumnes a partir dels fòrums, consells per fer devolucions als 
alumnes tant en grup com en format individual... 

Des de la Unitat d’Innovació Docent s’ofereix al professorat un 
assessorament i suport proactiu sobretot encarat a concretar un bon 
disseny formatiu de l’acció de formació a impartir, posant èmfasi en la 
concreció, per una banda, d’un adient programa i, per una altra, 
sobretot, en la concreció d’una planificació o programació didàctica de 
l’acció formativa, detallada per cadascuna de les unitats, sessions o 
seqüències d’ensenyament i aprenentatge previstes.  
 
Així mateix, també es cobreix la formació del professorat pel que fa a 
la impartició de la docència sota una metodologia no presencial i en 
l’ús d’aquelles eines digitals que configurin i caracteritzin la seva acció 
de formació.  
 
Accions més rellevants del curs 21-22: 
 
-Es passa a centralitzar des de la UID tota la formació permanent 
adreçada al PDI del campus Manresa de la UVic-UCC. 
- En el decurs de l’any acadèmic 2021-2022 s’han impartit un total de 
16 accions formatives, amb un total de 204 inscripcions. 
- Del catàleg d’accions formatives adreçades al PDI destaca la posada 
en marxa del cus anomenat La docència a UManresa. Bases per a la 
planificació i el desenvolupament de la docència universitària, curs de 
30 hores de durada adreçat tant a tot el PDI de nova contractació com 
també a tot aquell professorat que vulgui actualitzar els seus 
coneixements pedagògics a nivell de metodologia, avaluació i/o 
planificació docent.   
-Participació en el desplegament del primer curs del grau en 
Podologia semipresencial. 
-Gestió i coordinació de la producció institucional d’un total de 18 
recursos d’aprenentatge per a recolzar i afavorir el procés 
d’ensenyament i aprenentatge de l’estudiantat. 
- Posada en marxa d’una primera sessió de presentació de bones 
pràctiques docents amb l’objectiu de trobar moments per a compartir 
experiències docents que afavoreixin la formació permanent del 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:f:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/Indicadors/Est4/GPODO/4_3?csf=1&web=1&e=Gvat0i
https://universitatdevic.sharepoint.com/:x:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/ObservacionsAQUVSMA/RegObsAQU_ISQ2022_FCSM.xlsx?d=w46a66f3648a04af69401092b5efe1b48&csf=1&web=1&e=2yLTfE
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professorat i estimulin el coneixement explícit de les diverses 
pràctiques didàctiques. 
S’han ofert dos cursos específics per al tractament de dades 
estadístiques i també a la redacció d’articles científics que han servit 
per estimular i acompanyar als professors a iniciar projectes i en la 
redacció d’articles. 
 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) Literal Caràcter Identificació informe  

Oferir formació en 
metodologies docents al 
professorat de grau amb 
l’objectiu d’alinear l’equip 
amb el model pedagògic 

- - - Durant el curs 21-22 s’ha impartit als professors el curs “El pensament crític i el 
raonament crític: propostes i estratègies per a treballar-los entre l’estudiantat de 
Podologia” i el curs sobre “Elaboració i ús de rúbriques com a instrument 
d’avaluació”.  
 

100% 
 

N 

Elaborar un PE 
d’internacionalització pel 
PDI del campus Manresa 
en consonància amb el PE 
de la UVic-UCC 

- - - Durant el curs 2021-22 s’ha seguit treballant en el Pla Estratègic 
d’Internacionalització del campus Manresa, que acabarà de tancar-se durant el 
curs 2022-23 i recollirà propostes d’accions a implementar i reptes a assolir per 
part dels membres de la Comissió Internacional i la resta d’agents implicats en la 
internacionalització del campus. La creació de l’Oficina de Relacions 
Internacionals com a nou departament contribuirà tenir una visió més transversal i 
centralitzada dels diferents objectius i necessitats pel que fa a la 
internacionalització a tots els nivells del campus.  El nou pla reflectirà 
necessàriament l’increment de la dimensió internacional de la UManresa, un 
increment que ha estat gradual i que cada vegada és més significatiu. 

75% S 

Seguir ampliant nous 
convenis de mobilitat pel 
professorat per 
complementar els signats 

- - - La mobilitat de PAS/PDI ha recuperat els nivells pre-pandèmia pel que fa a les 
estades Incoming i els ha superat en el cas de les estades Outgoing. A aquest 
augment en la mobilitat Outgoing ha contribuït el fet que ara el PAS/PDI del 
Campus Manresa ja no té un número limitat d’ajuts econòmics per curs acadèmic; 
això ha significat que s’han pogut concedir ajuts a totes les sol·licituds 
presentades, excepte una.  Pel que fa a les noves modalitats de mobilitat, des de 
l’ARI es va informar de l’atorgament de fons de la SEPIE dins el projecte 
Erasmus+ KA131-2022 per als programes PIC (Programa Intensiu Combinat), 
però per part del campus Manresa no va haver-hi cap iniciativa en aquest sentit. A 
nivell de convenis, es va ampliar el nombre de places i destins amb la signatura 
de tres nous convenis que inclouen places 2 places de PAS/PDI, arribant a un 
total de 34 places PAS/PDI disponibles en 21 universitats europees (incloent el 
Regne Unit). 
 
Amb l’impuls de l’Oficina de Relacions Internacionals vetllar per aquesta acció 
s’integra al dia a dia d’aquest departament. Per aquest motiu es decideix tancar 
l’acció. 

100% 
 

N 

 
3-Introducció d’accions al Pla de Millora     
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Observacions 

Literal Caràcter Identificació informe  
Obtenir indicadors de professorat sobre 
accions de millora de la qualitat 
investigadora dels docents  

Obtener indicadores relacionados 
sobre la aplicación de las diferentes 
acciones realizadas para el 
profesorado de la titulación, 
principalmente sobre el uso y 

Recomanació Visita acreditació Fisioteràpia, Infermeria i 
Podologia, 2021 

Durant el curs 22-23 es preveu augmentar el nombre de 
publicacions dels docents.  
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significación de las acciones para 
mejorar la calidad investigadora del 
profesorado. 

Homogeneïtzar el Pla de Millora de la 
Qualitat Docent 

Homogeneizar el Plan de Mejora de 
la Calidad Docente UVic (en la web 
el enlace al Modelo no funciona) con 
el Manual de Evaluación del 
Profesorado de la FUB. 

Recomanació Visita acreditació Fisioteràpia, Infermeria i 
Podologia, 2021 

Visita acreditació Fisioteràpia, Infermeria i Podologia, 
2021.  
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Estàndard 4. El professorat que imparteix docència a les titulacions del centre és suficient i adequat, d’acord amb les característiques de les titulacions i el nombre d’estudiants 
 
Abast Màster Universitari en Fisioteràpia del Sistema Musculoesquelètic (MUFSM-18UM) 

 
Subestàndard 4.1. El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica exigits per les titulacions del centre i té suficient i valorada experiència docent, investigadora i, si escau, professional. 

Indicadors  Observacions AQU VSMA 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
Cada curs acadèmic, s’assigna un nombre d’hores de l’encàrrec 
docent del PDI a la recerca. Cada any es publica la Convocatòria 
d’ajudes per a l’impuls de la recerca i la transferència de coneixement, 
en la qual s’adjudiquen les hores de recerca, que oscil·len entre 100 i 
320 hores, en funció de la dedicació del professorat i els resultats de 
recerca aconseguits en el curs anterior. En l’àmbit de la Fisioteràpia 
es participa en els grups de recerca emergents SEaHM, Epi4Health i 
GRITS.  

  

Tal i com es pot veure als indicadors, el nombre d’hores impartides 
pels professors doctors suposen el 76,87% del total. El nombre de 
doctors acreditats suposa el 62,62% de les hores de docència totals. 

  

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) Literal Caràcter Identificació informe  

Incrementar professorat 
doctor i acreditat 

- - - Tal com es pot veure als indicadors, els percentatges de docència de doctors i 
acreditats són molt positius i estables al llarg dels últims cursos. Per aquest motiu 
es decideix tancar l’acció tot i que es seguirà vetllant a futur per mantenir aquestes 
mateixes xifres.  

100% N 

Promoure i incentivar 
l'acreditació del 
professorat a través d'un 
assessorament 
personalitzat 

- - - Diversos professors, han passat pel servei d’orientació de la Unitat de qualitat per 
rebre assessorament en aquest tema al llarg del curs 21-22. En aquest curs 
també s’han fet orientacions en la presentació de la convocatòria de sexennis de 
recerca. Es continuarà treballant per tal d’ampliar els possibles candidats a 
sol·licitar el procés d’acreditació.   
 
A més a més, al Campus Manresa el pdi pot optar a una convocatòria de Recerca 
per obtenir hores del seu encàrrec docent per dur a terme projectes de recerca. A 
banda de les hores dels membres que hi participen es concedeixen dotacions per 
a la difusió dels resultats en articles que han de facilitar l’acreditació del 
professorat. 
També s’ha facilitat l’accés remot del pdi a les bases de dades electròniques de 
manera que els possibilita la consulta i el treball en qualsevol moment durant la 
realització d’un projecte. 
El departament DEMESS (Departament de metodologia) dona suport metodològic 
i estadístic als diferents projectes. 

100% N 

Alliberar hores del PDI per 
a la recerca 

- - - Tal com s’ha explicat als punts forts, cada curs acadèmic, s’assigna un nombre 
d’hores de l’encàrrec docent del PDI a la recerca. Es continuarà alliberant hores 
per a la recerca a futur. Per aquest motiu es decideix tancar l’acció. 

100% N 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:f:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/Indicadors/Est4/MUFSM/4_1?csf=1&web=1&e=SMu4hh
https://universitatdevic.sharepoint.com/:x:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/ObservacionsAQUVSMA/RegObsAQU_ISQ2022_FCSM.xlsx?d=w46a66f3648a04af69401092b5efe1b48&csf=1&web=1&e=2yLTfE
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Vincular el professorat a 
grups de recerca existents 
o creant-ne de nous 

- - - En l’àmbit de la Fisioteràpia es participa en els grups de recerca emergents 
SEaHM, Epi4Health i GRITS. Es preveu que continuïn vinculats a aquests i altres 
grups a futur. 

100% N 

 
3-Introducció d’accions al Pla de Millora     
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Observacions 

Literal Caràcter Identificació informe  
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Subestàndard 4.2.  El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per desenvolupar les seves funcions i atendre l’alumnat. 

Indicadors  Observacions AQU VSMA 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació 
adequada per desenvolupar les seves funcions i atendre els 
estudiants. El percentatge d’hores impartides per docents contractats 
a temps complet es troba al 76,49%, una molt bona xifra havent 
augmentat lleugerament respecte el curs 19-20 (75,21%). 

  

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) Literal Caràcter Identificació informe  

- - - - - - - 
 
3-Introducció d’accions al Pla de Millora     
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Observacions 

Literal Caràcter Identificació informe  
- - - - - 

  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:f:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/Indicadors/Est4/MUFSM/4_2?csf=1&web=1&e=IZCmma
https://universitatdevic.sharepoint.com/:x:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/ObservacionsAQUVSMA/RegObsAQU_ISQ2022_FCSM.xlsx?d=w46a66f3648a04af69401092b5efe1b48&csf=1&web=1&e=2yLTfE
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Subestàndard 4.3.  La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat docent i investigadora del professorat. 

Indicadors  Observacions AQU VSMA 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
La institució ofereix oportunitats per millorar tant la qualitat docent com 
la investigadora. En aquest sentit, el curs 2021- 22, com cada curs 
acadèmic, es regeix per un Pla de Formació Interna on consten les 
diferents accions formatives vinculades a metodologies docents, 
programaris i aplicacions per a la docència, així com formació en 
recerca. La satisfacció dels docents del màster que van assistir a 
aquest tipus de formació és de 4,4 sobre 5.  
 
Respecte la Jornada anual d’integració, que el curs 21-22 va tornar al 
format presencial, la satisfacció es troba al 4,6 sobre 5. 
 
Si es té en compte la satisfacció envers la formació permanent (UID) 
del PDI del MUFSM aquesta és del 4,2 sobre 5. 

 Cada curs acadèmic, s'avalua el professorat d'acord amb el seu 
encàrrec seguint el Manual d’avaluació del professorat de la FUB, i un 
dels conceptes avaluats és la innovació docent. La Rúbrica de 
l’Informe del responsable acadèmic té en compte si el docent ha 
realitzat formació en innovació docent i si l’aplica o no a l’aula.  
 
Cal especificar que actualment s’està treballant en una nova proposta 
de nivells del PDI, que comportarà també la revisió del Manual 
d’avaluació del professorat. Aquesta és la causa que explica que els 
últims cursos no hi hagi hagut avaluació però es reprendrà en breu. 
 
Es destaca l’existència de l’aula de suport al professorat en què hi 
consten tot un seguit de tutorials en constant renovació sobre els 
diferents aspectes que configuren la tasca docent, des de l’elaboració 
de les planificacions, l'optimització de l’eina de l’avaluació, el diàleg 
amb els alumnes a partir dels fòrums, consells per fer devolucions als 
alumnes tant en grup com en format individual... 

Des de la Unitat d’Innovació Docent s’ofereix al professorat un 
assessorament i suport proactiu sobretot encarat a concretar un bon 
disseny formatiu de l’acció de formació a impartir, posant èmfasi en la 
concreció, per una banda, d’un adient programa i, per una altra, 
sobretot, en la concreció d’una planificació o programació didàctica de 
l’acció formativa, detallada per cadascuna de les unitats, sessions o 
seqüències d’ensenyament i aprenentatge previstes.  
 
Així mateix, també es cobreix la formació del professorat pel que fa a 
la impartició de la docència sota una metodologia no presencial i en 
l’ús d’aquelles eines digitals que configurin i caracteritzin la seva acció 
de formació.  
 
Accions més rellevants del curs 21-22: 
 
-Es passa a centralitzar des de la UID tota la formació permanent 
adreçada al PDI del campus Manresa de la UVic-UCC. 
- En el decurs de l’any acadèmic 2021-2022 s’han impartit un total de 
16 accions formatives, amb un total de 204 inscripcions. 
- Del catàleg d’accions formatives adreçades al PDI destaca la posada 
en marxa del cus anomenat La docència a UManresa. Bases per a la 
planificació i el desenvolupament de la docència universitària, curs de 
30 hores de durada adreçat tant a tot el PDI de nova contractació com 
també a tot aquell professorat que vulgui actualitzar els seus 
coneixements pedagògics a nivell de metodologia, avaluació i/o 
planificació docent.   
-Gestió i coordinació de la producció institucional d’un total de 18 
recursos d’aprenentatge per a recolzar i afavorir el procés 
d’ensenyament i aprenentatge de l’estudiantat. 
- Posada en marxa d’una primera sessió de presentació de bones 
pràctiques docents amb l’objectiu de trobar moments per a compartir 
experiències docents que afavoreixin la formació permanent del 
professorat i estimulin el coneixement explícit de les diverses 
pràctiques didàctiques. 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:f:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/Indicadors/Est4/MUFSM/4_3?csf=1&web=1&e=6fWOV8
https://universitatdevic.sharepoint.com/:x:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/ObservacionsAQUVSMA/RegObsAQU_ISQ2022_FCSM.xlsx?d=w46a66f3648a04af69401092b5efe1b48&csf=1&web=1&e=2yLTfE
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S’han ofert dos cursos específics per al tractament de dades 
estadístiques i també a la redacció d’articles científics que han servit 
per estimular i acompanyar als professors a iniciar projectes i en la 
redacció d’articles.  
 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) Literal Caràcter Identificació informe  

Oferir formació en 
metodologies docents al 
professorat amb l’objectiu 
d’alinear l’equip amb el 
model pedagògic 

- - - El curs 2021-22 part del professorat del màster es forma en la metodologia 
Aprenentatge Basat en Problemes 
Des de la UID es continuarà oferint formació relacionada en noves metodologies 
docents i el professorat del màster s’hi podrà acollir si així ho considera.  

100% 
 

N 

Elaborar un PE 
d’internacionalització pel 
PDI del campus Manresa 
en consonància amb el PE 
de la UVic-UCC 

- - - Durant el curs 2021-22 s’ha seguit treballant en el Pla Estratègic 
d’Internacionalització del campus Manresa, que acabarà de tancar-se durant el 
curs 2022-23 i recollirà propostes d’accions a implementar i reptes a assolir per 
part dels membres de la Comissió Internacional i la resta d’agents implicats en la 
internacionalització del campus. La creació de l’Oficina de Relacions 
Internacionals com a nou departament contribuirà tenir una visió més transversal i 
centralitzada dels diferents objectius i necessitats pel que fa a la 
internacionalització a tots els nivells del campus.  El nou pla reflectirà 
necessàriament l’increment de la dimensió internacional de la UManresa, un 
increment que ha estat gradual i que cada vegada és més significatiu.  

75% S 

Seguir ampliant nous 
convenis de mobilitat pel 
professorat per 
complementar els signats 

- - - La mobilitat de PAS/PDI ha recuperat els nivells pre-pandèmia pel que fa a les 
estades Incoming i els ha superat en el cas de les estades Outgoing. A aquest 
augment en la mobilitat Outgoing ha contribuït el fet que ara el PAS/PDI del 
Campus Manresa ja no té un número limitat d’ajuts econòmics per curs acadèmic; 
això ha significat que s’han pogut concedir ajuts a totes les sol·licituds 
presentades, excepte una.  Pel que fa a les noves modalitats de mobilitat, des de 
l’ARI es va informar de l’atorgament de fons de la SEPIE dins el projecte 
Erasmus+ KA131-2022 per als programes PIC (Programa Intensiu Combinat), 
però per part del campus Manresa no va haver-hi cap iniciativa en aquest sentit. A 
nivell de convenis, es va ampliar el nombre de places i destins amb la signatura 
de tres nous convenis que inclouen places 2 places de PAS/PDI, arribant a un 
total de 34 places PAS/PDI disponibles en 21 universitats europees (incloent el 
Regne Unit).  
  
Amb l’impuls de l’Oficina de Relacions Internacionals vetllar per aquesta acció 
s’integra al dia a dia d’aquest departament. Per aquest motiu es decideix tancar 
l’acció.  

100% N 

 
3-Introducció d’accions al Pla de Millora     
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Observacions 

Literal Caràcter Identificació informe  
Reprendre l’avaluació de professorat Poner en marcha de nuevo el modelo 

de Evaluación del profesorado” que 
tienen diseñado (está en proceso de 
revisión, habiéndose realizado la última 
evaluación en el curso 2019 2020) 

Proposta de 
millora 

Visita d’acreditació MUFSM, 2021 S’està treballant en el nou Manual de Professorat 
UDocencia  
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Estàndard 4. El professorat que imparteix docència a les titulacions del centre és suficient i adequat, d’acord amb les característiques de les titulacions i el nombre d’estudiants 
 
Abast Màster Universitari en Metodologia de la Simulació aplicada a la Formació de Professionals de Ciències de la Salut i Socials (MUMSA-16UM) 

 
Subestàndard 4.1. El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica exigits per les titulacions del centre i té suficient i valorada experiència docent, investigadora i, si escau, professional. 

Indicadors  Observacions AQU VSMA 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
Tal i com es pot veure als indicadors, el nombre d’hores impartides 
pels professors doctors suposen el 73,25% del total. El nombre de 
doctors acreditats suposa el 61,24% de les hores de docència totals. 

  

Cada curs acadèmic, s’assigna un nombre d’hores de l’encàrrec 
docent del PDI a la recerca. Cada any es publica la Convocatòria 
d’ajudes per a l’impuls de la recerca i la transferència de coneixement, 
en la qual s’adjudiquen les hores de recerca, que oscil·len entre 100 i 
320 hores, en funció de la dedicació del professorat i els resultats de 
recerca aconseguits en el curs anterior. En l’àmbit de la simulació es 
participa en el grup de recerca GRITS. 
El curs 21-22 s’han publicat 7 articles relacionats amb l’àmbit de 
simulació per part dels docents del màster.  
 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) Literal Caràcter Identificació informe  

Alliberar hores del PDI per 
a la recerca 

   Tal com s’ha explicat als punts forts, cada curs acadèmic, s’assigna un nombre 
d’hores de l’encàrrec docent del PDI a la recerca. Es continuarà alliberant hores 
per a la recerca a futur. Per aquest motiu es decideix tancar l’acció. 

100% N 

Vincular el professorat a 
grups de recerca existents 
o creant-ne de nous 

   En l’àmbit de la Simulació es participa en els grups de recerca consolidat com el 
GRITS. Es preveu que continuïn vinculats a aquests i altres grups a futur. 
 

100% N 

 
3-Introducció d’accions al Pla de Millora     
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Observacions 

Literal Caràcter Identificació informe  
     

  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:f:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/Indicadors/Est4/MUMSA/4_1?csf=1&web=1&e=WO6Lix
https://universitatdevic.sharepoint.com/:x:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/ObservacionsAQUVSMA/RegObsAQU_ISQ2022_FCSM.xlsx?d=w46a66f3648a04af69401092b5efe1b48&csf=1&web=1&e=2yLTfE
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Subestàndard 4.2.  El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per desenvolupar les seves funcions i atendre l’alumnat. 

Indicadors  Observacions AQU VSMA 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació 
adequada per desenvolupar les seves funcions i atendre els 
estudiants. El percentatge d’hores impartides per docents contractats 
a temps complet es troba al 76,54%, una molt bona xifra havent 
augmentat respecte el curs 20-21. 

  

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) Literal Caràcter Identificació informe  

- - - - - - - 
 
3-Introducció d’accions al Pla de Millora     
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Observacions 

Literal Caràcter Identificació informe  
- - - - - 

  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:f:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/Indicadors/Est4/MUMSA/4_2?csf=1&web=1&e=eXfDhO
https://universitatdevic.sharepoint.com/:x:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/ObservacionsAQUVSMA/RegObsAQU_ISQ2022_FCSM.xlsx?d=w46a66f3648a04af69401092b5efe1b48&csf=1&web=1&e=2yLTfE
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Subestàndard 4.3.  La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat docent i investigadora del professorat. 

Indicadors  Observacions AQU VSMA 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
La institució ofereix oportunitats per millorar tant la qualitat docent com 
la investigadora. En aquest sentit, el curs 2021- 22, com cada curs 
acadèmic, es regeix per un Pla de Formació Interna on consten les 
diferents accions formatives vinculades a metodologies docents, 
programaris i aplicacions per a la docència, així com formació en 
recerca. La satisfacció dels docents del màster que van assistir a 
aquest tipus de formació és de 4,2 sobre 5.  
 
Respecte la Jornada anual d’integració, que el curs 21-22 va tornar al 
format presencial, la satisfacció es troba al 4,6 sobre 5. 
 
Si es té en compte la satisfacció envers la formació permanent (UID) 
del PDI del MUMS aquesta és del 4,4 sobre 5. 
 
Des de el Centre de simulació (CISARC) conjuntament amb el 
Departament de Gestió de Persones es genera formació de: 
 
-10 hores teorico-practica en la integració metodològica del gestor de 
videogravacions de la simulació, amb l’objectiu que l’equip docent pugui 
potenciar el procés d’anàlisis reflexiu i activitats supervisades que ha 
de generar l’alumnat. 
 
- 20 hores de formaciÓ en un curs introducció a la simulació i al 
debriefing. 
 
Al mateix temps per tal d'impulsar una evolució per tots els nivell de 
educadors de simulació vinculats al màster, es treballa en un proposta 
formativa per poder analitzar diferents competències relacionades amb 
la simulació en base a una detecció de necessitats realitzada des de la 
comissió de simulació.  

 Cada curs acadèmic, s'avalua el professorat d'acord amb el seu 
encàrrec seguint el Manual d’avaluació del professorat de la FUB, i un 
dels conceptes avaluats és la innovació docent. La Rúbrica de 
l’Informe del responsable acadèmic té en compte si el docent ha 
realitzat formació en innovació docent i si l’aplica o no a l’aula.  
 
Cal especificar que actualment s’està treballant en una nova proposta 
de nivells del PDI, que comportarà també la revisió del Manual 
d’avaluació del professorat. Aquesta és la causa que explica que els 
últims cursos no hi hagi hagut avaluació però es reprendrà en breu. 
 
Es destaca l’existència de l’aula de suport al professorat en què hi 
consten tot un seguit de tutorials en constant renovació sobre els 
diferents aspectes que configuren la tasca docent, des de l’elaboració 
de les planificacions, l'optimització de l’eina de l’avaluació, el diàleg 
amb els alumnes a partir dels fòrums, consells per fer devolucions als 
alumnes tant en grup com en format individual... 

Des de la Unitat d’Innovació Docent s’ofereix al professorat un 
assessorament i suport proactiu sobretot encarat a concretar un bon 
disseny formatiu de l’acció de formació a impartir, posant èmfasi en la 
concreció, per una banda, d’un adient programa i, per una altra, 
sobretot, en la concreció d’una planificació o programació didàctica de 
l’acció formativa, detallada per cadascuna de les unitats, sessions o 
seqüències d’ensenyament i aprenentatge previstes.  
 
Així mateix, també es cobreix la formació del professorat pel que fa a 
la impartició de la docència sota una metodologia no presencial i en 
l’ús d’aquelles eines digitals que configurin i caracteritzin la seva acció 
de formació.  
 
Accions més rellevants del curs 21-22: 
 
-Es passa a centralitzar des de la UID tota la formació permanent 
adreçada al PDI del campus Manresa de la UVic-UCC. 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:f:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/Indicadors/Est4/MUMSA/4_3?csf=1&web=1&e=4DZtXC
https://universitatdevic.sharepoint.com/:x:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/ObservacionsAQUVSMA/RegObsAQU_ISQ2022_FCSM.xlsx?d=w46a66f3648a04af69401092b5efe1b48&csf=1&web=1&e=2yLTfE
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- En el decurs de l’any acadèmic 2021-2022 s’han impartit un total de 
16 accions formatives, amb un total de 204 inscripcions. 
- Del catàleg d’accions formatives adreçades al PDI destaca la posada 
en marxa del cus anomenat La docència a UManresa. Bases per a la 
planificació i el desenvolupament de la docència universitària, curs de 
30 hores de durada adreçat tant a tot el PDI de nova contractació com 
també a tot aquell professorat que vulgui actualitzar els seus 
coneixements pedagògics a nivell de metodologia, avaluació i/o 
planificació docent.   
-Gestió i coordinació de la producció institucional d’un total de 18 
recursos d’aprenentatge per a recolzar i afavorir el procés 
d’ensenyament i aprenentatge de l’estudiantat. 
- Posada en marxa d’una primera sessió de presentació de bones 
pràctiques docents amb l’objectiu de trobar moments per a compartir 
experiències docents que afavoreixin la formació permanent del 
professorat i estimulin el coneixement explícit de les diverses 
pràctiques didàctiques. 
 
S’han ofert dos cursos específics per al tractament de dades 
estadístiques i també a la redacció d’articles científics que han servit 
per estimular i acompanyar als professors a iniciar projectes i en la 
redacció d’articles.  
 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) Literal Caràcter Identificació informe  

Oferir formació en 
metodologies docents al 
professorat de grau amb 
l’objectiu d’alinear l’equip 
amb el model pedagògic 

- - - El curs 21-22 s’ha ofert formació en metodologies docents vinculades a la 
simulació per a poder donar més competències als educadors de la simulació a 
les seves sessions.  
 
S’ha generat un curs de bases en simulació i també de gestió de materials 
audiovisuals amb l’objectiu de desenvolupar un programa més concret per poder 
treballar competències avançades en simulació.  

100% 
 

N 

Elaborar un PE 
d’internacionalització pel 
PDI del campus Manresa 
en consonància amb el PE 
de la UVic-UCC 

- - - Durant el curs 2021-22 s’ha seguit treballant en el Pla Estratègic 
d’Internacionalització del campus Manresa, que acabarà de tancar-se durant el 
curs 2022-23 i recollirà propostes d’accions a implementar i reptes a assolir per 
part dels membres de la Comissió Internacional i la resta d’agents implicats en la 
internacionalització del campus. La creació de l’Oficina de Relacions 
Internacionals com a nou departament contribuirà tenir una visió més transversal i 
centralitzada dels diferents objectius i necessitats pel que fa a la 
internacionalització a tots els nivells del campus.  El nou pla reflectirà 
necessàriament l’increment de la dimensió internacional de la UManresa, un 
increment que ha estat gradual i que cada vegada és més significatiu.  

75% S 

Seguir ampliant nous 
convenis de mobilitat pel 
professorat per 
complementar els signats 
 
 
 

- - - La mobilitat de PAS/PDI ha recuperat els nivells pre-pandèmia pel que fa a les 
estades Incoming i els ha superat en el cas de les estades Outgoing. A aquest 
augment en la mobilitat Outgoing ha contribuït el fet que ara el PAS/PDI del 
Campus Manresa ja no té un número limitat d’ajuts econòmics per curs acadèmic; 
això ha significat que s’han pogut concedir ajuts a totes les sol·licituds 
presentades, excepte una.  Pel que fa a les noves modalitats de mobilitat, des de 
l’ARI es va informar de l’atorgament de fons de la SEPIE dins el projecte 
Erasmus+ KA131-2022 per als programes PIC (Programa Intensiu Combinat), 
però per part del campus Manresa no va haver-hi cap iniciativa en aquest sentit. A 

100% N 
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nivell de convenis, es va ampliar el nombre de places i destins amb la signatura 
de tres nous convenis que inclouen places 2 places de PAS/PDI, arribant a un 
total de 34 places PAS/PDI disponibles en 21 universitats europees (incloent el 
Regne Unit).  
  
Amb l’impuls de l’Oficina de Relacions Internacionals vetllar per aquesta acció 
s’integra al dia a dia d’aquest departament. Per aquest motiu es decideix tancar 
l’acció. 

 
3-Introducció d’accions al Pla de Millora     
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Observacions 

Literal Caràcter Identificació informe  
- - - - - 
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DIMENSIÓ 5 – EFICÀCIA DELS SISTEMES DE SUPORT A L’APRENENTATGE    
 
Estàndard 5. La institució disposa de serveis d’orientació i recursos adequats i eficaços per a l’aprenentatge de l’alumnat. 

   
Abast Facultat de Ciències de la Salut de Manresa 

  
Subestàndard 5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament el procés d’aprenentatge i els d’orientació professional faciliten la incorporació al mercat laboral. 

Indicadors  Observacions AQU VSMA 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
Amb l’objectiu de garantir una bona acollida i integració dels 
estudiants, els estudis de Grau disposen d’un Pla d’Acció Tutorial 
(PAT), que és una bona eina d’orientació, seguiment i suport a 
l’alumnat en les diferents etapes de la titulació. Es duen a terme 
accions d’acollida, d’orientació laboral i també es fomenta la mobilitat 
de la comunitat universitària. 

  La valoració de l’alumat de la FCSM (titulacions de grau) envers el Pla 
d’Acció Tutorial valorada a través de les enquestes de satisfacció, ha 
estat de 3,22 sobre 5, amb un 10,6% de percentatge de resposta. 
 
Aquestes dades no inclouen la mitjana del grau de Logopèdia, ja que 
es gestionen des de la UOC. 
 
Pel què fa a les valoracions dels estudiants de màster, aquestes es 
troben en un 3,9 sobre 5 en el cas del Màster de Simulació (25% de 
resposta) i un 4,57 sobre 5 pel Màster en Fisioteràpia del Sistema 
Musculoesquelètic (33,33% de resposta).  
 
El centre s’emplaça a revisar el model de tutories del POAT per 
intentar augmenta la satisfacció i reforçar la figura del tutor.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per altra banda, en l’avaluació de la sol·licitud de modificació de 
memòria de Fisioteràpia i Infermeria de 2022 que tenia per objectiu 
regularitzar les places de nou accés, AQU ha requerit la tramesa dels 
convenis de pràctiques, que han de cobrir totes les places i han de 
contenir determinada informació sobre els tutors clínics i compliment 
de normativa legal.  
 
Es vol deixar clar que els estudiants tenen plaça de pràctiques 
garantida. Vegeu la distribució d’estudiants entre els centres en la 
titulació d’Infermeria.  
 
A banda, AQU va requerir, en els mateixos processos, l’actualització 
del model de conveni de pràctiques per tal de garantir el compliment 
de la  normativa legal i informi amb més detall del desplegament de 
les pràctiques. S’aporta el nou model de conveni que s’ha treballat 

Com a Universitat inclusiva i que vetlla pel benestar dels estudiants es 
proposa el Programa de Suport a l’Estudiant (PSE) que al Campus 
Manresa es compon de dues unitats d’atenció i el suport de l’atenció 
tutorial als estudiants: 
 
- El Servei d’Atenció a l’Estudiant amb Diversitat Funcional 
(SAEDF): està dirigit als i a les estudiants que 
requereixen, al llarg del seu procés formatiu a la UVICUCC, suport 
específic derivat de les seves condicions de 
discapacitat, diversitat funcional o de trastorns de 
l'aprenentatge. 
- La Unitat de Psicologia Clínica: té per objectiu promoure i 
prevenir la salut mental. Oferir una atenció psicològica per 
part de professionals psicòlegs clínics especialitzats en 
l’atenció psicològica basada en l’evidència científica. 
 
Es preveu treballar en la homogeneïtzació del POAT en els diferents 
estudis al llarg del curs 22-23 i es treballarà per reformular la web i 
englobar el POAT amb altres serveis. 
Es consolida la implantació de l’aplicació ULIFE amb la voluntat 
d’oferir un bon acompanyament als estudiants 
en els diferents aspectes de la vida acadèmica i oferir un 
suport al procés de tutorització, Permet crear un canal de comunicació 
àgil entre tutor/a i estudiant, que afavorirà el seguiment i 
acompanyament del tutor/a. 
 
Es planteja a futur poder oferir, també, aquesta aplicació a 
l’estudiantat de màster. 
Es consolida l’eina JOBTEASER com a plataforma per gestionar les 
ofertes de feina d’estudiantat o persones graduades del Campus 
Manresa. Al finalitzar el curs 2021-22 els usuaris inscrits eren 931 i el 
nombre d’ofertes gestionades 713. 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:f:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/Indicadors/Est5/5_1?csf=1&web=1&e=yec8kb
https://universitatdevic.sharepoint.com/:x:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/ObservacionsAQUVSMA/RegObsAQU_ISQ2022_FCSM.xlsx?d=w46a66f3648a04af69401092b5efe1b48&csf=1&web=1&e=2yLTfE
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Des de finals del curs 21-22 el nou Departament de Servei de 
Carreres Professionals (SCP) liderarà la gestió i el suport a la borsa 
de treball. 

des del centre, el Servei de Carreres Professionals de la UVic i 
d’UManresa i la Secretaria General de la UVic-UCC.  
Enllaçar conveni 
 
A la taula de sota es poden veure les accions relatives a aquesta 
qüestió. 
 

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) Literal Caràcter Identificació informe  

Consolidar el Pla 
d’Orientació i Acció 
Tutorial com un pla de 
millora individual (MUMS) 

- - - El curs 2021-22 s’ha seguit reforçant la figura del tutor i s’ha analitzat amb detall 
els resultat de l’enquesta dels Espais de Seguretat del MUMS que són les que fan 
referència a aquest acompanyament al llarg del curs. La mitjana de satisfacció és 
de 3,9 sobre 5. Es seguirà vetllant perquè l’estudiantat tingui a mà la figura del 
tutor al llarg de la docència.  

100% N 

Definir indicadors 
d’avaluació i concretar les 
evidències que permetin 
fer una revisió anual del 
model de tutories del 
POAT alineat amb les 
directrius a nivell 
d’Universitat 

- - - S’han definit i recollit indicadors de satisfacció al llarg del curs 21-22 però cal 
seguir insistint en aconseguir un percentatge més elevat de participació per tal 
d’aconseguir que siguin significatius. Ja hi ha una acció concreta a l’estàndard 3 
que fa referència a aquest aspecte.  

100% N 

Elaborar un PE 
d’internacionalització del 
campus Manresa en 
consonància amb el PE de 
la UVic-UCC 

- - - Durant el curs 2021-22 s’ha seguit treballant en el Pla Estratègic 
d’Internacionalització del campus Manresa, que acabarà de tancar-se durant el 
curs 2022-23 i recollirà propostes d’accions a implementar i reptes a assolir per 
part dels membres de la Comissió Internacional i la resta d’agents implicats en la 
internacionalització del campus. La creació de l’Oficina de Relacions 
Internacionals com a nou departament contribuirà tenir una visió més transversal i 
centralitzada dels diferents objectius i necessitats pel que fa a la 
internacionalització a tots els nivells del campus.  El nou pla reflectirà 
necessàriament l’increment de la dimensió internacional de la UManresa, un 
increment que ha estat gradual i que cada vegada és més significatiu. 

75% S 

Signar nous convenis de 
mobilitat en el marc del 
programa Erasmus 
(GPODO) 

- - - Aquesta acció també respon a una recomanació d’AQU de la Visita d’acreditació 
Podologia, 2021 “Se recomienda potenciar el interés y la participación del uso de 
programas internacionales a la vista del 25% de participación.” 
 
Amb l’impuls de l’Oficina de Relacions Internacionals el curs 21-22, la creació de 
nous convenis de mobilitat en el marc de Programa Erasmus és una prioritat a 
seguir vetllant al llarg dels propers cursos. No s’entén com un fet puntual sinó que 
s’integra al dia a dia de l’oficina, per aquest motiu es decideix tancar l’acció. 

100% S 

 
 
3-Introducció d’accions al Pla de Millora     
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Observacions 

Literal Caràcter Identificació informe  
Potenciar el desplegament del POAT a 
nivell del professorat.  

Potenciar el despliegue a nivel 
profesorado del Plan de Orientación 
y Acción Tutorial(POAT). 

Recomanació Visita acreditació Fisioteràpia, Podologia i 
Infermeria, 2021 

Ja s’estan duent a terme accions en aquests sentit, 
revisant com s’organitza per cada estudi el POAT amb 
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l’objectiu d’arribar a homogeneïtzar les accions que es 
duen a terme.  

Presentar a AQU els convenis de pràctiques 
segons els criteris establerts i cobrint el 
nombre de places. 

Infermeria: Durante el seguimiento 
de la titulación deben presentarse la 
totalidad de convenios disponibles y 
debidamente firmados. Todos los 
convenios deben incorporar y 
evidenciar la siguiente información: - 
Número de plazas disponibles en 
cada centro sanitario conveniadas 
con la universidad/titulación. - 
Número de tutores o tutoras clínicos 
y en su caso, asociados, que la 
institución sanitaria pone al servicio 
de la universidad/titulación para el 
desarrollo de las prácticas, de 
acuerdo con el apartado 4.3 de la 
Orden SSI/81/2017. - Evidenciar el 
cumplimiento de la Orden 
SSI/81/2017, que determina las 
pautas básicas destinadas a 
asegurar y proteger el derecho a la 
intimidad del paciente. - Evidenciar 
el cumplimiento del RD 1558/86,el 
RD 640/2021y el RD 822/2021. 
 
La disposición de tutores/as en los 
centros de prácticas deberá 
introducirse en los convenios, tal y 
como se establece en el 
requerimiento obligatorio para el 
próximo seguimiento. 
 
Fisioteràpia: La totalidad de 
convenios deben presentarse 
debidamente firmados durante en el 
marco del  [próximo] seguimiento de 
la titulación, incorporando la 
siguiente información: - Número de 
plazas disponibles en cada centro 
sanitario conveniadas con la 
universidad/titulación. - Número de 
tutores/as clínicos y en su caso, 
asociados, que la institución 
sanitaria pone al servicio de la 
universidad/titulación para el 
desarrollo de las prácticas, de 
acuerdo con el apartado 4.3 de la 
Orden SSI/81/2017. - Evidenciar el 
cumplimiento de la Orden 
SSI/81/2017,que determina las 
pautas básicas destinadas a 
asegurar y proteger el derecho a la 
intimidad del paciente. - Evidenciar 

Requeriment Informe Modificació d’Infermeria, 2022 
Informe Modificació de Fisioteràpia, 2022 
 
 

S’està treballant en aquesta línia pel que fa a les dues 
titulacions.  
 
Per Infermeria es presenten convenis signats amb el nou 
model de conveni que incorpora la informació 
demandada. En total, donen cobertura de més del 50% 
de les places. Vegeu la llista de centres d’Infermeria amb 
convenis signats en aquest moment i els convenis 
actualitzats. 
 
Els convenis pendents s’aniran lliurant en els pròxims 
ISQs i també s’adjuntaran a la memòria de modificació 
dels títols que es presentaran durant la tardor de 2025. 
Per tant, malgrat que encara s’ha de seguir avançant en 
aquest àmbit, la institució està avançant amb passos 
ferms per respondre al requeriment. 
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el cumplimiento del RD 1558/86, el 
RD 640/2021y el RD 822/2021. 

Modificar el procediment de pràctiques per 
potenciar els convenis de pràctiques 
ampliant i actualitzant el fet de fer-les fora 
de l’entorn. 
 

En cuanto a las prácticas, se 
evidencia la necesidad de modificar 
el procedimiento, de manera que se 
potencien convenios de prácticas, 
ampliando y actualizando el poder 
realizarlas fuera de su entorno, 
incentivando la iniciada implantación 
del uso del portafolio de prácticas. 

Recomanació Visita d’acreditació Infermeria, 2021 S’ha posat en marxa el Servei de Carreres Professionals 
amb l’objectiu d’unificar els procediments relacionats amb 
la realització de les pràctiques i ampliar la creació de 
nous convenis.  
 
El servei vetllarà per la creació de convenis nous per tota 
la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa així com 
també per l’actualització i renovació dels convenis. 
Establirà una relació més estreta amb els centres a partir 
de l’oferta d’una contraprestació adequada a les 
necessitats dels centres i els seus tutors. 

Modificar el procediment de pràctiques per 
potenciar els convenis de pràctiques 
ampliant i actualitzant el fet de fer-les fora 
de l’entorn, incentivant la implantació de l’ús 
del portafoli. 

En cuanto a las prácticas, se 
evidencia la necesidad de modificar 
el procedimiento, de manera que se 
potencien convenios de prácticas, 
ampliando y actualizando el poder 
realizarlas fuera de su entorno, 
incentivando la iniciada implantación 
del uso del portafolio de prácticas. 

Recomanació Visita d’acreditació Fisioteràpia, 2021 A partir del curs 22-23 es posarà en marxa el Servei de 
Carreres Professionals. Això permetrà una millor gestió 
dels convenis, sobre tot amb el de caràcter individual 
(només un estudiant realitza les seves pràctiques en el 
centre en qüestió) fonamentalment els centres de 
França. 
El servei vetllarà per la creació de convenis nous per tota 
la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa així com 
també per l’actualització i renovació dels convenis. 
Establirà una relació més estreta amb els centres a partir 
de l’oferta d’una contraprestació adequada a les 
necessitats dels centres i els seus tutors.. 
 
Als estudis de Fisioteràpia l’avaluació del Pràcticum 
mitjançant el sistema de portafoli es va instaurar el curs 
2016-2017. En el seu moment es va implantar una 
plataforma virtual específica de disseny propi que permet 
l’elaboració, per part de l’estudiant, d’un portafoli 
electrònic que inclou totes les seves estades clíniques 
que realitza al llarg de la titulació. 

Incorporar els convenis firmats amb les 
Institucions estrangeres per a la realització 
de les pràctiques externes.  

Se deben también aportar los 
convenios firmados con instituciones 
extranjeras para la realización de las 
prácticas externas. 

Requeriment Informe Modificació de Fisioteràpia, 2022 Es treballarà per anar signant els convenis en els centres 
estrangers progressivament.  

Modifica el procediment de pràctiques per 
potenciar els convenis de pràctiques 
ampliant i actualitzant el fet de fer-les fora 
de l’entorn, incentivant la implantació de l’ús 
del portafoli. 

En cuanto a las prácticas, se 
evidencia la necesidad de modificar 
el procedimiento, de manera que se 
potencien convenios de prácticas, 
ampliando y actualizando el poder 
realizarlas fuera de su entorno, 
incentivando la iniciada implantación 
del uso del portafolio de prácticas. 

Recomanació Visita d’acreditació Podologia, 2021 A partir del curs 22-23 es potenciaran convenis amb nous 
centres de l’estat espanyol degut a la implantació dels 
pràcticums amb la modalitat semipresencial.  
 
A més a més, es posarà en marxa el Servei de Carreres 
Professionals que afavorirà una millor gestió del 
procediment de pràctiques.  
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Subestàndard 5.2. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a les característiques de la titulació. 

Indicadors  Observacions AQU VSMA 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
Des del Departament de Sistemes d’Informació es destaquen les 
següents accions dutes a terme el curs 21-22:  
 
-Creació Carnet Universitari digital per a tota la comunitat 
universitària. 
-Nou disseny de les aules de docència als edificis FUB2 i FUB4. 
S’han instal·lat monitors multimèdia de gran format (65”,75” i 85”) a 
tots els espais de docència. Aquests dispositius, serveixen tant per fer 
la docència de la forma clàssica (navegació, powerpoint, vídeo...) amb 
la millor qualitat possible d’imatge i so, com també noves opcions 
docents gràcies a la pantalla tàctil i la possibilitat d’instal·lació 
d’aplicacions o de projectar des dels dispositius del propi alumnat. 
-Disseny d’indicadors web en format Power BI: es comença a 
treballar en la presentació web en format Power BI dels indicadors de 
Qualitat de les titulacions. Al llarg del curs següent es continuarà 
treballant en aquest àmbit incloent també la migració en aquest format 
de l’apartat de les enquestes de satisfacció.  
-Nova xarxa Eduroam. Substitució a tot el Campus Manresa dels 
punts d’accés Eduroam per millorar la cobertura i mobilitat dels 
alumnes, PAS i PDI. També es posa en marxa un nou sistema de 
validació molt més simplificat per accedir per primera vegada a la 
xarxa i reduir al màxim les incidències detectades el curs anterior. 
-Creació d’una nova política de seguretat informàtica. Per tal de 
garantir al màxim la seguretat de la informació, els processos i els 
sistemes d’informació en cas d’una emergència. 
 

  

Des del Departament d’Infraestructures i Serveis Generals es 
destaquen les següents accions dutes a terme el curs 21-22:  
 
-Instal·lació de plaques fotovoltaiques edifici FUB2 per subministrar 
energia a la FUB2 i FUB3. 
-Adaptació pàrquing subterrani CU+ 
-Instal·lació d’un dipòsit de 4000 litres per la gestió del clima a 
l’edifici FUB1 així la revisió i adequació dels conductes del clima del 
mateix edifici. 
-Adequació dels despatxos del professorat i pas d’acord a les 
contínues i canviants necessitats.  
-Suport a la construcció de l’edifici FUB4 per encabir Educació 
infantil, CIFE i una llar d’infants. 
-Reordenació dels espais exteriors del Campus, amb la 
construcció de dues noves escales amb sortida a vials de la ciutat així 
con l’increment de zona enjardinada. 
-Gestió i compra de mobiliari per despatxos i aules al nou edifici. 
-Col·locació de panys elèctrics a les aules FUB2, deixant així totes 
les aules del Campus Manresa amb aquest tipus d’instal·lació. 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:f:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/Indicadors/Est5/5_2?csf=1&web=1&e=ipcOgY
https://universitatdevic.sharepoint.com/:x:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/ObservacionsAQUVSMA/RegObsAQU_ISQ2022_FCSM.xlsx?d=w46a66f3648a04af69401092b5efe1b48&csf=1&web=1&e=2yLTfE
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-Execució de les obres d’adequació de FUB2, construint un nou 
espai de simulació, coworking i adequació de dues noves aules als 
espais on anteriorment ocupava la UOC. 
El curs 21-22 s’ha dut a terme l’informe de l’Enquesta de Serveis 
FUB. Malgrat el percentatge de resposta ha estat només d’un 13,5% 
dels enquestats, els resultats han estat molt positius, situant-se entre 
el 3,9 i el 4,9 sobre 5. Es destaca el nou model d’Informe dut a terme 
aquesta edició, més complert respecte edicions anteriors.  

  

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) Literal Caràcter Identificació informe  

Seguir desenvolupant un 
Pla de digitalització 
institucional que faciliti 
entre altres coses, una 
millor tasca de gestió i 
organització interna 

- - - Al llarg del curs 21-22 el departament de Sistemes d’Informació ha valorat un 
seguit d’eines i programaris per donar suport a la digitalització del campus. 
Finalment s’ha escollit un gestor d’informació (Docuware) que podrà donar 
resposta a la digitalització de tràmits o procediments. Al llarg del curs 22-23 
s’anirà implantant a demanda dels diferents departaments.   

75% S 

 
3-Introducció d’accions al Pla de Millora     
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Observacions 

Literal Caràcter Identificació informe  
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DIMENSIÓ 6 - QUALITAT DELS RESULTATS DELS PROGRAMES FORMATIUS 

 
Estàndard 6. Les activitats de formació i d’avaluació són coherents amb el perfil de formació de la titulació. Els resultats d’aquests processos són adequats tant pel que fa als assoliments acadèmics, que es 
corresponen amb el nivell del MECES de la titulació, com pel que fa als indicadors acadèmics, de satisfacció i laborals. 

   
Abast Grau en Fisioteràpia (GFISIO-15UM) 

   
Subestàndard 6.1. Els resultats de l’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació. 
                                                                              Indicadors                                                                                                                                        Observacions AQU VSMA 

 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
Pel que fa a les enquestes de satisfacció dels estudiants amb les 
assignatures i el professorat, les valoracions són molt bones. El total 
és de 4,13 sobre 5, amb una participació de 34,74%. Pel què fa el 1r 
semestre, la valoració és de 4,04 i una participació del 37,43%, i 4,23 
en el segon, amb una participació del 32,07%. Pràcticament no hi ha 
professorat per sota de 3. En aquests casos s’ha parlat amb els 
docents per valorar les causes i les mesures de cara a futures 
edicions.  
  
En el cas del pràcticum les valoracions són molt bones. La valoració 
en tota la titulació ha estat de 4,28 sobre 5,1 dècima superior que el 
curs anterior. A més hem passat d’una participació del 14,33% al 
27,12%. Aquest és el percentatge més elevat des de que tenim 
aquesta enquesta. 
 
En el TFG les valoracions han estat molt bones (4,18) amb un nivell 
de resposta del 54,64% i només s’han donat algun conflicte puntual 
que té a veure en el desacord de l’estudiant amb la qualificació final, a 
pesar de la transparència i rigurositat en el procés d’avaluació.  

S’han acordat un seguit de mesures des del Deganat, la coordinació 
dels estudis i la Unitat de Qualitat, per tal d’incentivar la participació de 
les enquestes al llarg del proper curs. Ja hi ha accions de millores 
vinculats en aquest tema a l’estàndard 3.  
 

 

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) Literal Caràcter Identificació informe  

- - - - - - - 
 
3-Introducció d’accions al Pla de Millora     
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Observacions 
 Literal Caràcter Identificació informe   
Potenciar l’interès i la participació de l’ús 
dels programes internacionals.   
 
 
 

Se recomienda potenciar el interés y la 
participación del uso de programas 
internacionales a la vista del 25% de 
participación. 

Recomanaci
ó 

Visita d’acreditació Fisioteràpia, 2021 Durant aquest curs 21-22 s’han establerts nous convenis 
d’intercanvis, sobre tot amb Llatinoamèrica. 
82 estudiants han realitzat les seves pràctiques de 4t 
curs dins el programa d’Erasmus Pràctiques. 
Pel curs 22-23 tenim previst que 11 estudiants participin 
en el nostre programa de mobilitat. 

Impulsar la perspectiva de gènere en las 
matèries vinculades a la CT8. 

Avanzar en la definición de contenidos 
vinculados a la introducción de la 

Recomanaci
ó 

Informe Modificació Fisioteràpia, 2022 S’afegeix l’acció i es continuarà vetllant pel tema al llarg 
dels propers cursos. 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:f:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/Indicadors/Est6/GFISIO/6_1?csf=1&web=1&e=upB2w6
https://universitatdevic.sharepoint.com/:x:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/ObservacionsAQUVSMA/RegObsAQU_ISQ2022_FCSM.xlsx?d=w46a66f3648a04af69401092b5efe1b48&csf=1&web=1&e=2yLTfE
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perspectiva de género en las materias 
vinculadas a la CT8, así como 
reflexionar sobre las vías para 
incorporar la perspectiva de género de 
forma integral en la propuesta, de 
acuerdo al ‘Marco General para la 
introducción de la perspectiva de género 
en la docencia universitaria’, aprobado 
por AQU Catalunya. 
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Subestàndard 6.2.  Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i pertinents per garantir l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge previstos. 

 Observacions AQU VSMA 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
   
 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) Literal Caràcter Identificació informe  

Implantar i desplegar el 
model pedagògic 

- - - Durant el curs 21-22 s’ha posat en marxa un programa d’Aprenentatge Basat en 
Problemes mitjançant seminaris grupals.  
Tot el professorat que participa en aquests seminaris ha rebut formació sobre 
aquesta metodologia. 
 
Després d’un treball específic i continuat al llarg dels últims cursos en aquesta 
línia, es valora tancar aquesta acció. 

100% N 

 
3-Introducció d’accions al Pla de Millora     
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Observacions 

Literal Caràcter Identificació informe  
- - - - - 

  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:x:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/ObservacionsAQUVSMA/RegObsAQU_ISQ2022_FCSM.xlsx?d=w46a66f3648a04af69401092b5efe1b48&csf=1&web=1&e=2yLTfE
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Subestàndard 6.3.  Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació. 

Indicadors  Observacions AQU VSMA 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
Tal com reflecteixen els indicadors, el rendiment acadèmic es 
considera òptim amb una taxa de rendiment a primer curs del 88,2% 
amb una baixa taxa d’abandonament (7,3%). La taxa de graduació és 
del 82,3%, la taxa d’eficiència del 94,1% i la d’èxit del 89,4%, que 
també es valoren de forma satisfactòria.  
 
Respecte a les qualificacions obtingudes per l’estudiantat, en el 
general de les assignatures el 88% superen les assignatures. Aquest 
percentatge és mes elevat en les assignatures de 2n, 3r i quart en les 
que moltes assignatures estan a prop del 100%. A primer curs és on 
es concentren més els suspesos, en Assignatures com Anatomia o 
Fisiologia, així com Fonaments de la Fisioteràpia. Són assignatures 
que habitualment representa més dificultat per l’alumne i és 
comprensible aquest percentatge més elevat. S’ha de destacar el 
percentatge baixíssim de no presentats (1,3%). Per altra banda també 
resulta baix el percentatge d’excel·lents. De forma general podem 
afirmar que els sistemes d’avaluació són discriminatius ja que en 
poques ocasions totes les qualificacions es concentren en una 
mateixa franja.  
 
Respecte a les pràctiques el percentatge de superats és del 99,2%. 
El baix nombre de suspesos es dona en estudiants que no completen 
les hores de pràctiques o no fan entrega del seu portafolis de 
pràctiques.  
 
Pel que fa al TFG el percentatge de superats és del 82,7%. Aquest 
percentatge es manté força constant al llarg dels cursos. Considerem 
que un 16,8% de suspesos, tenint en compte la dificultat del TFG, és 
molt correcte ja que hi ha un petit percentatge d’estudiants que 
necessiten dues convocatòries per superar-ho. La gran majoria de 
suspesos abandonen el procés ja en les primeres tutories i només un 
petit percentatge el suspens es dona en la entrega de la memòria 
final. 

  

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) Literal Caràcter Identificació informe  

- - - - - - - 
 
3-Introducció d’accions al Pla de Millora     
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Observacions 

Literal Caràcter Identificació informe  
- - - - - 

  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:f:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/Indicadors/Est6/GFISIO/6_3?csf=1&web=1&e=z32Hye
https://universitatdevic.sharepoint.com/:x:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/ObservacionsAQUVSMA/RegObsAQU_ISQ2022_FCSM.xlsx?d=w46a66f3648a04af69401092b5efe1b48&csf=1&web=1&e=2yLTfE
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Subestàndard 6.4.  Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la titulació. 

Indicadors Observacions AQU VSMA 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
Segons l’informe d’inserció laboral de la Fundació Universitària del 
Bages, amb dades dels titulats del curs 2018-2019, el 96.1% dels 
graduats en Fisioteràpia treballen en l’actualitat, dels quals el 100% 
treballen en l’àmbit de la Fisioteràpia. El 74,55% supera els 1.600 euros 
de retribució mensual. El 51% va trobar feina durant el primer mes 
després d’haver finalitzat el estudis i un 19.6% durant els 3 mesos 
posteriors. Les puntuacions mitjanes de valoració sobre la formació 
rebuda són molt bones: entre 5,3 i 5,5 (sobre 7). El 89,1% dels 
enquestats tornaria a triar la mateixa universitat. 

  

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) Literal Caràcter Identificació informe  

Crear un Consell assessor 
amb les funcions 
d'assessorar la Facultat 
en el desplegament 
d'accions estratègiques i 
fomentar la vinculació dels 
estudis amb l'àmbit 
professional, social i de 
transferència de 
coneixement, d'acord amb 
el Reglament de les 
Facultats 

- - - Durant el curs 2021-22 s’han fet diferents grups de treball per àmbits d’estudis 
(Empresa, Educació i Salut), aquestes grups han estat formats per centres de 
pràctiques i institucions del territori que han aportat aspectes per millorar el perfil 
professional i formatiu dels futurs graduats. 
 
Paral·lelament, el Campus Manresa, en coordinació amb totes les institucions i 
serveis de salut de la ciutat, estan treballant en el disseny i creació del Campus 
Salut de la Ciutat de Manresa, que té com a objectiu la coordinació i el debat de 
temes com la formació, les noves tecnologies, la recerca, la qualitat assistencial, 
etc. en l’àmbit de la població de referència (Catalunya Central). 
 
El primer semestre del 2023 serà clau per constituir els Consell Assessors per 
àmbits d’estudi tal i com marca el Reglament de cada Facultats, així com les 
Normes d’Organització i Funcionament (NOF) de la UVIC-UCC. 

75% S 

Posar en marxa la Xarxa 
d'Alumni, que inclourà la 
creació d'una pàgina web 

- - - El curs 21-22 entra en funcionament la nova web d’UManresa que ja integra la 
informació de la Xarxa Alumni. A més a més, aquest curs es crea el nou Servei de 
Carreres Professionals del Campus Manresa amb l’objectiu i missió d’aportar a 
l’alumnat i antics alumnes el conjunt d’eines necessàries per dirigir la seva 
trajectòria professional i potenciar el talent amb l’objectiu d’incrementar la seva 
ocupabilitat al mercat laboral. Aquest servei lidera la posada en marxa de la Xarxa 
Alumni i un dels seus objectius principals serà vetllar pel seu funcionament. 

100% N 

 
3-Introducció d’accions al Pla de Millora     

 Observació avaluació AQU, si escau Observacions 
Literal Caràcter Identificació informe  

- - - - - 

 
 
  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:f:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/Indicadors/Est6/GFISIO/6_4?csf=1&web=1&e=hBztpL
https://universitatdevic.sharepoint.com/:x:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/ObservacionsAQUVSMA/RegObsAQU_ISQ2022_FCSM.xlsx?d=w46a66f3648a04af69401092b5efe1b48&csf=1&web=1&e=2yLTfE
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Estàndard 6. Les activitats de formació i d’avaluació són coherents amb el perfil de formació de la titulació. Els resultats d’aquests processos són adequats tant pel que fa als assoliments acadèmics, que es 
corresponen amb el nivell del MECES de la titulació, com pel que fa als indicadors acadèmics, de satisfacció i laborals. 

   
Abast Grau en Infermeria (GINF-15UM) 

   
Subestàndard 6.1. Els resultats de l’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació 
                                                       Indicadors                                                                                                                       Observacions AQU VSMA 

 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
Pel que fa a les enquestes de satisfacció dels estudiants amb les 
assignatures i el professorat, les valoracions són molt bones.  El total 
és de 4,10 (sobre 5), 4,0 en les assignatures de primer semestre i 
4,05 en el segon. Pràcticament no hi ha professorat per sota de 3. En 
aquests casos s’ha parlat amb els docents per valorar les causes i les 
mesures de cara a futures edicions. 
 
En el cas del pràcticum les valoracions són molt bones. Només 
destacar que en el cas del PIV la nota ha tornat a millorar i es situa en 
un 4,29. 
 
En el TFG les valoracions han estat molt bones (4,49) amb un nivell 
de resposta del 60,82%. 

El % de resposta i participació en l’enquesta de satisfacció, 
exceptuant el TFG, és baix. S’han acordat un seguit de mesures des 
del Deganat, la coordinació dels estudis i la Unitat de Qualitat, per tal 
d’incentivar la participació de les enquestes al llarg del proper curs. Ja 
hi ha accions de millores vinculats en aquest tema a l’estàndard 3. 

 

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) Literal Caràcter Identificació informe  

- - - - - - - 
 
3-Introducció d’accions al Pla de Millora     
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Observacions 

Literal Caràcter Identificació informe  
Es recomana potenciar l’interès i la 
participació de l’ús de programes 
internacionals a la vista del 25% de 
participació. 

Se recomienda potenciar el interés y la 
participación del uso de programas 
internacionales a la vista del 25% de 
participación.   

Recomanaci
ó 

Visita d’acreditació d’Infermeria, 2021 Es preveu l’augment de convenis amb universitats 
estrangeres al llarg del curs 22-23.  

Impulsar la perspectiva de gènere en las 
matèries vinculades a la CT8. 

Avanzar en la definición de contenidos 
vinculados a la introducción de la 
perspectiva de género en las materias 
vinculadas a la CT8, así como 
reflexionar sobre las vías para 
incorporar la perspectiva de género de 
forma integral en la propuesta, de 
acuerdo al ‘Marco General para la 
introducción de la perspectiva de género 
en la docencia universitaria’, aprobado 
por AQU Catalunya. 

Recomanaci
ó 
 

Informe Modificació Infermeria, 2022 
 

S’afegeix l’acció i es continuarà vetllant pel tema al llarg 
dels propers cursos.  

  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:f:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/Indicadors/Est6/GINF/6_1?csf=1&web=1&e=Ttl9LZ
https://universitatdevic.sharepoint.com/:x:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/ObservacionsAQUVSMA/RegObsAQU_ISQ2022_FCSM.xlsx?d=w46a66f3648a04af69401092b5efe1b48&csf=1&web=1&e=2yLTfE
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Subestàndard 6.2.  Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i pertinents per garantir l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge previstos. 

 Observacions AQU VSMA 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
   
 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) Literal Caràcter Identificació informe  

Implantar i desplegar el 
model pedagògic 

- - - El curs 21-22 s’han realitzat diferents accions formatives adreçades al professorat, 
específicament al professorat dels estudis: “Curs sobre estratègies i eines per 
millorar el pensament crític dels estudiants d’infermeria” i un “Curs d'estratègies i 
eines per la millora del rol de tutor de pràctiques” 

100% N 

Dissenyar instruments que 
permetin l’avaluació de 
l’assoliment progressiu i 
final de les competències 
del grau 

- - - El curs 21-22 s’ha consolidat l’ACOE de 2n curs i el 22-23 es realitzarà l’ACOE de 
finals d’estudis a 4t curs.  
 
 

75% S 

 
3-Introducció d’accions al Pla de Millora     
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Observacions 

Literal Caràcter Identificació informe  
- - - - - 

  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:x:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/ObservacionsAQUVSMA/RegObsAQU_ISQ2022_FCSM.xlsx?d=w46a66f3648a04af69401092b5efe1b48&csf=1&web=1&e=2yLTfE
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Subestàndard 6.3.  Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació. 

Indicadors  Observacions AQU VSMA 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
La taxa de rendiment acadèmic és molt bona, 94,2% , a l’igual que les 
d’èxit (95,1%) i d'eficiència (96,2%), es mantenen en la línia dels 
cursos anteriors. 
La taxa de rendiment global de la titulació es situa en el 93,4%. 

 La taxa de graduació de la titulació a t+1, millora en relació al curs 
anterior i es situa al 74,7% i l'abandonament  també millora, baixant al 
8,5% (el curs anterior era del 12,8%). Tot i la millora en aquestes 
taxes, recordar que una part dels estudiants que finalitzen 1er curs,  i 
que opten per fer un canvi d’expedient a centres públics i més propers 
als seus llocs de residència. Com és habitual ,els quins decideixen 
finalitzar els estudis a la nostra facultat ho fan amb unes taxes de 
rendiment acadèmic, d’èxit i d'eficiència molt bones, i amb una durada 
mitjana dels estudis de 4 anys. 

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) Literal Caràcter Identificació informe  

- - - - - - - 
 
3-Introducció d’accions al Pla de Millora     
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Observacions 

Literal Caràcter Identificació informe  
Establir accions de millora degut als mals 
resultats de la taxa de rendiment de 1r curs 
de l’assignatura de pràctiques I i de les 
assignatures de 2n pràctiques II i III. 
 

Establecer acciones de mejora y 
análisis a la vista del descenso de la 
tasa de rendimiento en 1º curso, 
pasando del 94,2% al 87,5% en 2019-
20, el 86,3% de no presentados en 
Practicum I, superiores al 60% en 
Prácticum II y III y el 23,5% y 23,2% de 
no superan en "Bases Metodológicas de 
la Enfermería" y "Farmacología", si bien 
son valores acordes con la media 
española 

Recomanació Visita d’acreditació Infermeria, 2021 Es vol aclarir que les dades presentades a l’Autoinforme 
d’Acreditació 2021 estaven condicionades pel context 
COVID i no eren definitives. Hi havia una anotació a 
l’evidència que ho explicava.   

  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:f:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/Indicadors/Est6/GINF/6_3?csf=1&web=1&e=cajW7b
https://universitatdevic.sharepoint.com/:x:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/ObservacionsAQUVSMA/RegObsAQU_ISQ2022_FCSM.xlsx?d=w46a66f3648a04af69401092b5efe1b48&csf=1&web=1&e=2yLTfE
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Subestàndard 6.4.  Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la titulació. 

Indicadors Observacions AQU VSMA 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
Segons dades de l’última enquesta d’inserció laboral realitzada per la 
Fundació Universitària del Bages a les persones graduades el curs 
2018-2019, el grau té una inserció laboral del 100%. La totalitat dels 
enquestats afirma treballar en l’àmbit d’Infermeria. La majoria, un 
95.5%, van trobar feina abans de finalitzar les pràctiques o en un 
període màxim de 3 mesos després d’haver acabat la titulació. Com a 
dada important, es destaca la valoració que fan els graduats de la 
formació rebuda: un 5,3 (sobre 7) per a la formació teòrica i un 6,1 
(sobre 7) per a la pràctica. El 76,9% dels enquestats tornaria a triar la 
mateixa universitat. 

  

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) Literal Caràcter Identificació informe  

Crear un Consell assessor 
amb les funcions 
d'assessorar la Facultat 
en el desplegament 
d'accions estratègiques i 
fomentar la vinculació dels 
estudis amb l'àmbit 
professional, social i de 
transferència de 
coneixement, d'acord amb 
el Reglament de les 
Facultats 

- - - Durant el curs 2021-22 s’han fet diferents grups de treball per àmbits d’estudis 
(Empresa, Educació i Salut), aquestes grups han estat formats per centres de 
pràctiques i institucions del territori que han aportat aspectes per millorar el perfil 
professional i formatiu dels futurs graduats. 
 
Paral·lelament, el Campus Manresa, en coordinació amb totes les institucions i 
serveis de salut de la ciutat, estan treballant en el disseny i creació del Campus 
Salut de la Ciutat de Manresa, que té com a objectiu la coordinació i el debat de 
temes com la formació, les noves tecnologies, la recerca, la qualitat assistencial, 
etc. en l’àmbit de la població de referència (Catalunya Central). 
 
El primer semestre del 2023 serà clau per constituir els Consell Assessors per 
àmbits d’estudi tal i com marca el Reglament de cada Facultats, així com les 
Normes d’Organització i Funcionament (NOF) de la UVIC-UCC. 

75% S 

Posar en marxa la Xarxa 
d'Alumni, que inclourà la 
creació d'una pàgina web 

- - - El curs 21-22 entra en funcionament la nova web d’UManresa que ja integra la 
informació de la Xarxa Alumni. A més a més, aquest curs es crea el nou Servei de 
Carreres Professionals del Campus Manresa amb l’objectiu i missió d’aportar a 
l’alumnat i antics alumnes el conjunt d’eines necessàries per dirigir la seva 
trajectòria professional i potenciar el talent amb l’objectiu d’incrementar la seva 
ocupabilitat al mercat laboral. Aquest servei lidera la posada en marxa de la Xarxa 
Alumni i un dels seus objectius principals serà vetllar pel seu funcionament. 

100% N 

 
3-Introducció d’accions al Pla de Millora     

 Observació avaluació AQU, si escau Observacions 
Literal Caràcter Identificació informe  

- - - - - 

 
  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:f:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/Indicadors/Est6/GINF/6_4?csf=1&web=1&e=9nMzS5
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 Informe de Seguiment de la Qualitat de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa 2022 
-Títols oficials de grau i de màster i sistema de garantia interna de la qualitat- 

Aprovat CGU 21.12.2022. Aprovat Consell FCSM 16.12.2022 

  87 

 
Estàndard 6. Les activitats de formació i d’avaluació són coherents amb el perfil de formació de la titulació. Els resultats d’aquests processos són adequats tant pel que fa als assoliments acadèmics, que es 
corresponen amb el nivell del MECES de la titulació, com pel que fa als indicadors acadèmics, de satisfacció i laborals. 

   
Abast Grau en Podologia (GPODO-15UM) 

   
Subestàndard 6.1. Els resultats de l’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació. 

Indicadors                                                                           Observacions AQU VSMA 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
Les enquestes de satisfacció dels estudiants amb les assignatures i el 
professorat mostren unes valoracions molt bones però amb una baixa 
participació (16,11%). La mitjana  és de 4,36 (sobre 5), per sobre del 
curs 20-21 (4,08). Cal destacar les valoracions en les assignatures de 
1r curs, on s’ha implementat la metodologia semipresencial. Malgrat el 
canvi, la satisfacció de l’estudiantat ha estat alta amb una mitjana de 
3,86 en el 1r semestre i de 4,43 en el 2n semestre. Només en 3 
assignatures hi ha professorat per sota de 3. En el cas d’Ètica i 
legislació professional s’ha substituït als professors per una professora 
Doctora acreditada membre de la Càtedra de Bioètica de la UVic-
UCC. En el cas de Bioquímica-Biofísica la implementació de la 
semipresencialitat en una assignatura difícil de formació bàsica ha 
perjudicat la valoració al professor. En el cas de Cirurgia podològica I 
l’alt percentatge de suspesos ha perjudicat la valoració al professor. 
En ambdós casos s’ha fet un anàlisis de la situació i es prendran les 
mesures oportunes.   
 
Les valoracions dels Pràcticums són molt bones, 4,55 sobre 5 amb 
una participació del 20,59% en el 1r semestre i de 28,21% en el 2n 
semestre.  
 
Les valoracions del TFG han estat excel·lents (4,93) amb un nivell de 
resposta del 35,71%. 

S’han acordat un seguit de mesures des del Deganat, la coordinació 
dels estudis i la Unitat de Qualitat, per tal d’incentivar la participació de 
les enquestes al llarg del proper curs. Ja hi ha accions de millores 
vinculats en aquest tema a l’estàndard 3.  
 

 

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) Literal Caràcter Identificació informe  

- - - - - - - 
 
3-Introducció d’accions al Pla de Millora     
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Observacions 

Literal Caràcter Identificació informe  
- - - - - 

  

https://universitatdevic.sharepoint.com/:f:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/Indicadors/Est6/GPODO/6_1?csf=1&web=1&e=z2mbWe
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Subestàndard 6.2.  Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i pertinents per garantir l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge previstos. 

 Observacions AQU VSMA 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
   
 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) Literal Caràcter Identificació informe  

Implantar i desplegar el 
model pedagògic 

- - - Per implantar la metodologia de la simulació clínica, s'ha incorporat la figura de la 
coordinació en simulació clínica i s’han programat formacions específiques pel 
professorat de podologia sobre l’estudi del cas i l’aula inversa.  
 
Després d’un treball específic i continuat al llarg dels últims cursos en aquesta 
línia, es valora tancar aquesta acció.  
 

100% N 

 
3-Introducció d’accions al Pla de Millora     
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Observacions 

Literal Caràcter Identificació informe  
- - - - - 
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Subestàndard 6.3.  Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació. 

Indicadors  Observacions AQU VSMA 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
Tal com reflecteixen els indicadors es segueixen els valors dels 
darrers cursos. La taxa de rendiment global és de 75% i a primer curs 
és d’un 65,6%. Això es pot explicar perquè són assignatures de FB i 
comporten més dificultat a l’estudiantat.  
 
Pel que fa la taxa d’abandonament es situa al 31,7%, i la taxa de 
graduació en t és del 40,7% i en t +1 (48,1%).  
 
Aquests percentatges es  podrien  explicar  pels  següents motius: un  
percentatge  significatiu  d’estudiants  van  sol·licitar  trasllats  
d’expedients  a  altres centres universitaris per motiu de proximitat 
geogràfica i alhora, un percentatge van tramitar canvi d’estudis dins de 
la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa, per cursar  uns  
estudis  que havien estat la seva primera opció i no hi havien pogut 
accedir a primer curs. 
 
Per altra banda la taxa d’eficiència és del 97,6% i la d’èxit del 80,5%, 
que es valoren de forma satisfactòria.   
  
Respecte a les qualificacions obtingudes per l’estudiantat, en el 
general de les assignatures el 75,2% superen les assignatures. 
Aquest percentatge és mes elevat en les assignatures de 2n, 3r i 4t 
amb una forquilla que del 88,2% al 91,9%. A primer curs és on es 
concentren més els suspesos, en Assignatures com Anatomia de les 
Extremitats Inferiors o Bioquímica-Biofísica. Són assignatures que 
habitualment representa més dificultat per l’alumne i és comprensible 
aquest percentatge més elevat. Per altra banda també resulta baix el 
percentatge d’excel·lents. De forma general podem afirmar que els 
sistemes d’avaluació són discriminatius ja que en poques ocasions 
totes les qualificacions es concentren en una mateixa franja.   
  
Respecte a les pràctiques el percentatge de superats és del 93,2%. 
El baix nombre de suspesos es dona en estudiants que no completen 
les hores de pràctiques o no fan les entregues de les tasques (diaris, 
informes clínics...).   
  
Pel que fa al TFG el percentatge de superats és del 96,4%. Aquest 
percentatge es manté força constant al llarg dels cursos. Es considera 
que el 3,6% de suspesos, tenint en compte la dificultat del TFG, és 
molt correcte. La gran majoria de suspesos abandonen el procés ja en 
les primeres tutories. 

  

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) Literal Caràcter Identificació informe  

- - - - - - - 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:f:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/Indicadors/Est6/GPODO/6_3?csf=1&web=1&e=zR7ZvP
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3-Introducció d’accions al Pla de Millora     
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Observacions 

Literal Caràcter Identificació informe  
- - - - - 
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Subestàndard 6.4.  Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la titulació. 

Indicadors Observacions AQU VSMA 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
Segons el darrer informe d’inserció laboral de la Fundació Universitària 
del Bages, el 100% de les persones graduades en Podologia (curs 
2018-2019) actualment treballen en el seu àmbit. Destaca que el 100% 
dels enquestats aconsegueixen trobar feina entre un i tres mesos 
després d’haver finalitzat els estudis. Pel que fa a la satisfacció amb la 
feina, cal destacar els bons resultats, situant-se entre un 5,6 i un 6,6,  
sobre 7, segons ítem. La valoració de la formació, tant teòrica com 
pràctica, és positiva, situant-se en un 5,6 i 6,2 en una escala sobre 7. 
Finalment, el 100% dels enquestats tornarien a repetir el mateix grau a 
la mateixa universitat. 

  

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) Literal Caràcter Identificació informe  

Crear un Consell assessor 
amb les funcions 
d'assessorar la Facultat 
en el desplegament 
d'accions estratègiques i 
fomentar la vinculació dels 
estudis amb l'àmbit 
professional, social i de 
transferència de 
coneixement, d'acord amb 
el Reglament de les 
Facultats 

- - - Durant el curs 2021-22 s’han fet diferents grups de treball per àmbits d’estudis 
(Empresa, Educació i Salut), aquestes grups han estat formats per centres de 
pràctiques i institucions del territori que han aportat aspectes per millorar el perfil 
professional i formatiu dels futurs graduats.  
 
Paral·lelament, el Campus Manresa, en coordinació amb totes les institucions i 
serveis de salut de la ciutat, estan treballant en el disseny i creació del Campus 
Salut de la Ciutat de Manresa, que té com a objectiu la coordinació i el debat de 
temes com la formació, les noves tecnologies, la recerca, la qualitat assistencial, 
etc. en l’àmbit de la població de referència (Catalunya Central).  
 
El primer semestre del 2023 serà clau per constituir els Consell Assessors per 
àmbits d’estudi tal i com marca el Reglament de cada Facultats, així com les 
Normes d’Organització i Funcionament (NOF) de la UVIC-UCC. 
 

75% 
 

S 

Posar en marxa la Xarxa 
d'Alumni, que inclourà la 
creació d'una pàgina web 

- - - El curs 21-22 entra en funcionament la nova web d’UManresa que ja integra la 
informació de la Xarxa Alumni. A més a més, aquest curs es crea el nou Servei de 
Carreres Professionals del Campus Manresa amb l’objectiu i missió d’aportar a 
l’alumnat i antics alumnes el conjunt d’eines necessàries per dirigir la seva 
trajectòria professional i potenciar el talent amb l’objectiu d’incrementar la seva 
ocupabilitat al mercat laboral. Aquest servei lidera la posada en marxa de la Xarxa 
Alumni i un dels seus objectius principals serà vetllar pel seu funcionament. 

100% 
 

N 

 
3-Introducció d’accions al Pla de Millora     
 Observació avaluació AQU, si escau Observacions 

Literal Caràcter Identificació informe  
- - - - - 
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•  
Estàndard 6. Les activitats de formació i d’avaluació són coherents amb el perfil de formació de la titulació. Els resultats d’aquests processos són adequats tant pel que fa als assoliments acadèmics, que es 
corresponen amb el nivell del MECES de la titulació, com pel que fa als indicadors acadèmics, de satisfacció i laborals. 

   
Abast Màster Universitari en Fisioteràpia del Sistema Musculoesquelètic (MUFSM-18UM) 

   
Subestàndard 6.1. Els resultats de l’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació. 

Indicadors                                                                                                                     Observacions AQU VSMA 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
Pel que fa a les enquestes de satisfacció dels estudiants amb les 
assignatures i el professorat, les valoracions són molt bones. El total 
és de 4,42 sobre 5, amb una participació de 37,9%. Pel què fa el 1r 
semestre, la valoració és de 4,41 i una participació del 42,66%, i 4,44 
al segon, amb una participació del 31,27%. Pràcticament no hi ha 
professorat per sota de 3. En aquests casos s’ha parlat amb els 
docents per valorar les causes i les mesures de cara a futures 
edicions.   
    
En el TFM les valoracions han estat molt bones (4,53) amb un nivell 
de resposta del 45%. 

S’han acordat un seguit de mesures des del Deganat, la coordinació 
dels estudis i la Unitat de Qualitat, per tal d’incentivar la participació de 
les enquestes al llarg del proper curs. Ja hi ha accions de millores 
vinculats en aquest tema a l’estàndard 3.   

 

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) Literal Caràcter Identificació informe  

Revisar els resultats 
d’aprenentatge 
especificats a l’informe 
d’avaluació 

En la materia 1, dado 
que la titulación no tiene 
práctica clínica, se debe 
eliminar el resultado de 
aprendizaje Aplica a la 
práctica clínica los 
conceptos de 
fisiopatología de las 
alteraciones más 
prevalentes del sistema 
músculo esquelético. Lo 
mismo ocurre en la 
materia Abordaje 
fisioterapéutico con el 
resultado del 
aprendizaje Valora de 
forma precisa tanto las 
alteraciones del sistema 
musculoesquelético y 
sus repercusiones en 
las actividades de los 
individuos en base a 
criterios de objetividad y 
evidencia, teniendo en 
cuenta todos los 

Recomanació Verificació MUFSM 
2018 

Al fer la propera modificació de memòria es revisaran els RA de les matèries. Es 
decideix deixar l’acció sense progrés perquè fins la propera modificació no 
s’atendrà aquesta recomanació però es deixa oberta al PMQ per ser-ne 
conscients.  
 
 

75% S 
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aspectos 
biopsicosociales que 
confluyen en cada caso. 

 
3-Introducció d’accions al Pla de Millora     
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Observacions 

Literal Caràcter Identificació informe  
- - - - - 
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Subestàndard 6.2.  Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i pertinents per garantir l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge previstos. 

 Observacions AQU VSMA 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
Des de la Unitat de Formació no presencial es vetlla molt 
especialment per la producció de recursos d’aprenentatge o 
continguts acadèmics o docents adients i de bona qualitat, 
variable fonamental a cobrir en tota metodologia de formació 
semipresencial o no presencial. 

  

Les activitats dissenyades en les diferents assignatures son 
diverses, tant en format individual com grupal, adaptant-se al 
millor format en funció de l’activitat específica que es dugui a 
terme. 
Tota activitat avaluada té el seu feedback als estudiants en el 
moment establert a la planificació docent. 
 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) Literal Caràcter Identificació informe  

Implantar i desplegar el 
model pedagògic 

- - - El curs 2021-22 part del professorat del màster es forma en la metodologia 
Aprenentatge Basat en Problemes  
Des de la UID es continuarà oferint formació relacionada en noves metodologies 
docents i el professorat del màster s’hi podrà acollir si així ho considera.   

100% N 

 
3-Introducció d’accions al Pla de Millora     
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Observacions 

Literal Caràcter Identificació informe  
- - - - - 
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Subestàndard 6.3.  Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació. 

Indicadors  Observacions AQU VSMA 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
La taxa de graduació del 21-22 és del 90,9% i el percentatge restant 
són 2 alumnes de via lenta que es preveu que es graduïn el 22-23. 
 
La taxa de rendiment és del 99%, la d’eficiència del  99,5% i la d’èxit 
del 100%.  
 
Pel què fa als rendiment acadèmics, el percentatge d’alumnes que 
superen les diferents assignatures del màster es manté força similar 
als últims cursos. Únicament en el TFM hi ha un estudiant que no va 
presentar el seu treball degut a problemes personals.  
No es produeixen abandonaments durant la realització del 
màster. 

  

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) Literal Caràcter Identificació informe  

Augmentar el percentatge 
d’excel·lents en les 
qualificacions del TFM 

- - - Ha augmentat considerablement el percentatge d’excel·lents en les qualificacions 
del TFM ja que ha passat d’un 0% excel·lent i 3,8% de matricula d’honor (20-21) a 
un 14,3% d’excel·lent i un 4,8% de matricula d’honor (21-22).   
S’espera a tancar l’acció al curs 22-23 si es confirma la dinàmica positiva en 
aquest sentit.  

50% S 

 
3-Introducció d’accions al Pla de Millora     
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Observacions 

Literal Caràcter Identificació informe  
- - - - - 
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Subestàndard 6.4.  Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la titulació. 

Indicadors Observacions AQU VSMA 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
Les dades obtingudes a l’enquesta d’inserció laboral de persones 
titulades al 2018-19, rebel·len que el 66,7% dels estudiants del màster 
treballen en el moment que se’ls va realitzar l’enquesta, i d’aquests el 
100%, treballen en un àmbit relacionat amb els estudis. El nivell de 
satisfacció amb la feina és alt situant-se amb 6,46 punts de mitjana en 
una escala sobre 7. Finalment un 100% dels enquestats repetirien els 
estudis de màster i el 100%, també, tornaria a escollir la FUB per a 
realitzar els seus estudis. 

  

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) Literal Caràcter Identificació informe  

Crear un Consell assessor 
amb les funcions 
d'assessorar la Facultat 
en el desplegament 
d'accions estratègiques i 
fomentar la vinculació dels 
estudis amb l'àmbit 
professional, social i de 
transferència de 
coneixement, d'acord amb 
el Reglament de les 
Facultats 

- - - Durant el curs 2021-22 s’han fet diferents grups de treball per àmbits d’estudis 
(Empresa, Educació i Salut), aquestes grups han estat formats per centres de 
pràctiques i institucions del territori que han aportat aspectes per millorar el perfil 
professional i formatiu dels futurs graduats.  
 
Paral·lelament, el Campus Manresa, en coordinació amb totes les institucions i 
serveis de salut de la ciutat, estan treballant en el disseny i creació del Campus 
Salut de la Ciutat de Manresa, que té com a objectiu la coordinació i el debat de 
temes com la formació, les noves tecnologies, la recerca, la qualitat assistencial, 
etc. en l’àmbit de la població de referència (Catalunya Central).  
 
El primer semestre del 2023 serà clau per constituir els Consell Assessors per 
àmbits d’estudi tal i com marca el Reglament de cada Facultats, així com les 
Normes d’Organització i Funcionament (NOF) de la UVIC-UCC. 

75% S 

Posar en marxa la Xarxa 
d'Alumni, que inclourà la 
creació d'una pàgina web 

- - - El curs 21-22 entra en funcionament la nova web d’UManresa que ja integra la 
informació de la Xarxa Alumni. A més a més, aquest curs es crea el nou Servei de 
Carreres Professionals del Campus Manresa amb l’objectiu i missió d’aportar a 
l’alumnat i antics alumnes el conjunt d’eines necessàries per dirigir la seva 
trajectòria professional i potenciar el talent amb l’objectiu d’incrementar la seva 
ocupabilitat al mercat laboral. Aquest servei lidera la posada en marxa de la Xarxa 
Alumni i un dels seus objectius principals serà vetllar pel seu funcionament. 

100% N 

 
3-Introducció d’accions al Pla de Millora     
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Observacions 

Literal Caràcter Identificació informe  
Impulsar la formació en recerca a través del 
Doctorat  

Impulsar la formación en investigación 
por la vía del Doctorado. 

Proposta de 
millora 

Visita d’acreditació MUFSM, 2022 Des de la coordinació del màster es vetllarà perquè els 
TFM’s es puguin dur a terme en format publicable. 
D’aquesta manera es donarà l’opció de continuïtat 
d’estudis cap al doctorat, seguint la línia de recerca 
començada en el TFM.   
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Estàndard 6. Les activitats de formació i d’avaluació són coherents amb el perfil de formació de la titulació. Els resultats d’aquests processos són adequats tant pel que fa als assoliments acadèmics, que es 
corresponen amb el nivell del MECES de la titulació, com pel que fa als indicadors acadèmics, de satisfacció i laborals. 

   
Abast Màster Universitari en Metodologia de la Simulació aplicada a la Formació de Professionals de Ciències de la Salut i Socials (MUMSA-16UM) 

   
Subestàndard 6.1. Els resultats de l’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació. 

Indicadors                                                                                                                                   Observacions AQU VSMA 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
Pel que fa a les enquestes de satisfacció dels estudiants amb les 
assignatures i el professorat, les valoracions són molt bones. El total 
és de 4,44 sobre 5, amb una participació de 29,78% 
 
Pel què fa el 1r semestre, la valoració mitjana és de 5 sobre 5 i una 
participació del 5,13% (es reflexa una molt baixa participació perquè 
siguin significatius els resultats) tanmateix en el 2º semestre la 
participació va ser del 57,22% amb un valoració de 4,39%. 
   
En el TFM les valoracions han estat molt bones (4,26 amb un nivell de 
resposta del 91%). 

S’han acordat un seguit de mesures des del Deganat, la coordinació 
dels estudis i la Unitat de Qualitat, per tal d’incentivar la participació de 
les enquestes al llarg del proper curs. Ja hi ha accions de millores 
vinculats en aquest tema a l’estàndard 3. 
 
 
 

 

Amb el suport del nou sistema de gestió de gravació audiovisual s’han 
generat nous materials docents en l’assignatura de reflexió guiada. 
Permeten dues accions concrets: 
- Material docent en relació a competències especifiques de 
l’educador de simulació en el debriefing  
- Vinculació dels participants en les seves simulacions gravades i la 
dels seus companys per la identificació i aprenentatge d’accions 
concretes per generar una de les activitats avaluatives de més pes en 
la assignatura: “ toolkiit del facilitador en simulació” 
 
Es vinculen algunes de les conferencies generades en els webinars 
del CISARC o les generades en el marc de la Càtedra de Simulació i 
seguretat de pacient com a material d’anàlisis per alumnat. 
 
 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) Literal Caràcter Identificació informe  

Ampliar els materials 
formatius de l’assignatura 
 

- - - S’ha dut a terme una implementació progressiva dels materials formatius del 
TFM però es decideix no tancar l’acció perquè de cara al curs 22-23 es vol 
continuar impulsant el aquesta assignatura i vincular-la a les línies de recerca 
del GRITS. Al mateix temps, es vol impulsar la transferència de coneixement.  
 
A través de la Comissió de TFE s’està treballant per estandarditzar materials 
per l’estudiantat que puguin servir de suport en aquesta  assignatura. S’espera 
tancar l’acció l’any que ve per fer-ne una valoració.  

75% S 
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3-Introducció d’accions al Pla de Millora     
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Observacions 

Literal Caràcter Identificació informe  
- - - - - 
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Subestàndard 6.2.  Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i pertinents per garantir l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge previstos. 

 Observacions AQU VSMA 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
S’està treballant en la modificació del títol per adaptar-lo al 
RD822/2021. Es revisa la presencialitat de les activitats formatives i 
d’avaluació per incrementar l’actual 12 % de presencialitat del títol 
impartit en modalitat semipresencial al mínim del 40% de 
presencialitat dels estudis en modalitat semipresencial que estableix la 
legislació vigent RD 822/2021.  

  

Respecte al desenvolupament del títol a nivell d’activitats formatives i 
metodologies docents, la coordinació genera una sèrie d’activitats que 
van alineades a l’evolució i trajectòria que del Centre de simulació 
(CISARC) i la Càtedra de Simulació. Una de les premisses bàsiques és 
que l’estudiant conegui tota la dimensió que pot acaparar la simulació i 
que ho faci veient la seva pràctica real.  
 
Es per això que s’han realitzat les següents activitats:  
 
- Participació dels alumnes en una jornada de simulació i 
seguretat de pacients (els estudiants poden veure una simulació no 
com alumnes sinó com a participants actius, observant els docents 
com realitzen un programa formatiu en simulació vinculat a una 
temàtica com és la seguretat de pacient). Aquesta temàtica pot ser 
abordada tant per l'àmbit de salut com social  
 
-Participació en activitats vinculades al CISARC en els àmbits 
concrets d’especialització de l’alumne. 
 
Durant l’any acadèmic el CISARC genjera moltes d’activitats 
vinculades als graus ( medicina, fisioteràpia...) i en l’àmbit de 
postgraus ( anestesia, urgències, cirurgia posològica...) formació en 
l’àmbit professional. 
 
Es per això que la coordinació del  màster vincula als alumnes segons 
la necessitats d’aprenentatge en la participació i observació d’algunes 
d’aquestes activitats.  
  
- Participació dels alumnes en la jornada “Com generar un programa 
de simulació interhospitalari”? 
 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) Literal Caràcter Identificació informe  

Implantar i desplegar el 
model pedagògic 

- - - El curs 21-22 la metodologia MOSAICO ha estat instaurada a la facultat de 
medicina i actualment s’està fent un procés de formació interna per instaurar-la als 
estudis de Fisioteràpia. Es dona per tancada aquesta acció després de valorar-ne 
la idoneïtat.  

100% N 

 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:x:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/ObservacionsAQUVSMA/RegObsAQU_ISQ2022_FCSM.xlsx?d=w46a66f3648a04af69401092b5efe1b48&csf=1&web=1&e=2yLTfE
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3-Introducció d’accions al Pla de Millora     
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Observacions 

Literal Caràcter Identificació informe  
- - - - - 
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Subestàndard 6.3.  Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació. 

Indicadors  Observacions AQU VSMA 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
Si s’analitzen els rendiments acadèmics del curs 21-22 són molt 
favorables. Concretament es destaca una taxa de rendiment cel 
98,7%. La  taxa de graduació del 21-22 és del 92,3% i el percentatge 
restant és un alumne que es preveu que es graduï el 22-23.  
 
Pel què fa als rendiment acadèmics, el percentatge d’alumnes que 
superen les diferents assignatures del màster es manté força similar als 
últims cursos. Amb valors d’aprovats del 21%, notable 64,3% i 
excel·lent del 13,3% 
 
Únicament en el TFM hi ha un estudiant que no va presentar el seu 
treball degut a problemes personals.  
No es produeixen abandonaments durant la realització del 
màster. 

  

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) Literal Caràcter Identificació informe  

- - - - - - - 
 
3-Introducció d’accions al Pla de Millora     
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Observacions 

Literal Caràcter Identificació informe  
- - - - - 
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Subestàndard 6.4.  Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la titulació. 

Indicadors Observacions AQU VSMA 
 
1-Valoració del desenvolupament del títol durant el curs passat en  relació al subestàndard  
 Punts forts, oportunitats Àrees de millora, amenaces Altres aspectes destacats 
Les dades obtingudes a l’enquesta d’inserció laboral de persones 
titulades al 2018-19, rebel·len que el 100% dels estudiants del màster 
treballen en el moment que se’ls va realitzar l’enquesta, i d’aquests el 
100%, també, treballen en un àmbit relacionat amb els estudis de 
màster. El nivell de satisfacció amb la feina és alt, situant-se amb 5,64 
punts de mitjana en una escala sobre 7. El 100% dels enquestats 
repetirien els estudis de màster i la totalitat d’aquests repetiria la 
mateixa universitat. 
 
Que el 100%  treballin en un àmbit relacionat amb els estudis del màster 
es una dada significativa pel màster universitari en simulació  ja que es 
tracta d’una formació que el professional la valora com a 
complementària i estratègica per la seva formació segons la demanda 
que fan al matricular-se, per tant  no és un formació indispensable per 
la seva formació. Tanmateix el valor de els puntuacions revelen com 
tots la posen en pràctica i és altament transferible als seus llocs de 
treball. 

  

 
2-Seguiment de les accions del Pla de Millora      
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Valoració del desenvolupament i del resultat. Evidències Progrés  

(25-50-75-100%) 
Continuïtat Pla 
Millora (S/N) Literal Caràcter Identificació informe  

Crear un Consell assessor 
amb les funcions 
d'assessorar la Facultat 
en el desplegament 
d'accions estratègiques i 
fomentar la vinculació dels 
estudis amb l'àmbit 
professional, social i de 
transferència de 
coneixement, d'acord amb 
el Reglament de les 
Facultats 

- - - Durant el curs 2021-22 s’han fet diferents grups de treball per àmbits d’estudis 
(Empresa, Educació i Salut), aquestes grups han estat formats per centres de 
pràctiques i institucions del territori que han aportat aspectes per millorar el perfil 
professional i formatiu dels futurs graduats.  
 
Paral·lelament, el Campus Manresa, en coordinació amb totes les institucions i 
serveis de salut de la ciutat, estan treballant en el disseny i creació del Campus 
Salut de la Ciutat de Manresa, que té com a objectiu la coordinació i el debat de 
temes com la formació, les noves tecnologies, la recerca, la qualitat assistencial, 
etc. en l’àmbit de la població de referència (Catalunya Central). 
 
El primer semestre del 2023 serà clau per constituir els Consell Assessors per 
àmbits d’estudi tal i com marca el Reglament de cada Facultats, així com les 
Normes d’Organització i Funcionament (NOF) de la UVIC-UCC. 

75% S 

Posar en marxa la Xarxa 
d'Alumni, que inclourà la 
creació d'una pàgina web 

- - - El curs 21-22 entra en funcionament la nova web d’UManresa que ja integra la 
informació de la Xarxa Alumni. A més a més, aquest curs es crea el nou Servei de 
Carreres Professionals del Campus Manresa amb l’objectiu i missió d’aportar a 
l’alumnat i antics alumnes el conjunt d’eines necessàries per dirigir la seva 
trajectòria professional i potenciar el talent amb l’objectiu d’incrementar la seva 
ocupabilitat al mercat laboral. Aquest servei lidera la posada en marxa de la Xarxa 
Alumni i un dels seus objectius principals serà vetllar pel seu funcionament. 

100% N 
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3-Introducció d’accions al Pla de Millora     
Acció   Observació avaluació AQU, si escau Observacions 

Literal Caràcter Identificació informe  
- - - - - 
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PLA DE MILLORA  
 
Pla de Millora de les Titulacions Oficials de Grau i de Màster i del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat del centre: 
 Pla de millora d’entrada. Anterior al procés de seguiment ISQ 2022  
 Pla de millora de sortida. Fruit de la reflexió duta a terme en el procés de seguiment ISQ 2022  
 
 
 
 
 

https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/PMQ/PMQ_FCSM_Desembre2021_SortidaISQ2021_Acreditacio2022.pdf?csf=1&web=1&e=gKbwcr
https://universitatdevic.sharepoint.com/:b:/r/sites/voauviccat/Documentos%20compartidos/ISQ_2022_FCSM/DocumentsAdjunts/PMQ/PMQ_FCSM_Desembre2022_sortint_ISQ2022_Acreditacio2023.pdf?csf=1&web=1&e=TwAdaI
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