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1. Presentació 

 

Tal com s’explicita en la memòria de verificació, la Comissió Acadèmica és l’òrgan 

responsable del Sistema de Garantia interna de la Qualitat i està integrada en 

l’actualitat per la directora de l’Institut Borja i del Màster, la coordinadora acadèmica, 

el coordinador de recerca i els coordinadors de mòduls del Màster, representatius del 

mateix.  

 

El present curs 2013-2014 és el primer en el que s’estableix de forma reglada el 

funcionament de la Comissió Acadèmica, i per aquest motiu s’ha establert una 

Normativa interna de Funcionament i revisió. 

 

Aquest sistema de seguiment de la qualitat acadèmica està molt determinat també per 

la naturalesa del nostre centre, amb poca estructura docent i per tant màxima 

proximitat entre responsables acadèmics i docents que permet una valoració 

continuada de la bona marxa de la titulació i permet alhora mantenir un alt nivell de 

qualitat. Igualment, el reduït nombre d’alumnes en el Màster i la interacció molt 

directa dels responsables acadèmics amb els mateixos permet un seguiment gairebé 

individualitzat de l’evolució de cadascun d’ells i també una visió de conjunt, podent-se 

contrastar directament amb ells aquells aspectes del desenvolupament de les matèries 

que requereixen millores o replantejaments. 

 

S’ha establert l’elaboració del present Informe Anual de la Comissió acadèmica, en la 

que queden reflectits els assumptes tractats per la mateixa, els acords presos i el 

seguiment realitzat, així com les estratègies de millora. Aquesta memòria, d’una 

banda, pretén facilitar l’elaboració dels informes de seguiment pertinents i, de l’altra, 

serveix per facilitar la informació als grups d’interès, doncs està accessible dintre del 

campus virtual tant per al professorat com per als alumnes. 

 



 
 

4 

 

 

2. Composició de la Comissió Acadèmica 

 

CÀRREC NOM 

Núria Terribas i Sala Directora de l’IBB Institut Borja Bioètica i 

del Màster de Bioètica 

Ester Busquets i Alibés Coordinadora Acadèmica i professora del 

Màster 

Pau Ferrer Salvans Coordinador de Recerca de l’IBB i 

professor del Màster 

Francisco J. Cambra Lasaosa Coordinador de Mòdul del Màster 

Victòria Cusi Sánchez Coordinadora de Mòdul del Màster 

Joan Bertran Muñoz Coordinador de Mòdul del Màster 

IBB: Institut Borja de Bioètica 

 

SUPORT ADMINISTRATIU 

Anna Alonso Vilalta Secretaria Acadèmica del Màster 
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3. Establiment de la Normativa Interna de la Comissió Acadèmica 

 

La Comissió Acadèmica considera adequat instaurar un reglament intern per establir el 

seu funcionament i les tasques que li són assignades.  

 

Composició de la Comissió Acadèmica 

 Membres nats:  

o Direcció de l’Institut Borja de Bioètica 

o Direcció del Màster de Bioètica (en cas que no correspongui amb la 

direcció) 

o Coordinadora Acadèmica 

o Coordinador Recerca 

 

 Altres membres 

o Coordinadors dels Mòduls, mínim 3 i màxim 6, elegits segons 

disponibilitat, interès i compromís amb l’Institut. 

 

 Assistents amb veu i sense vot 

o Membre de Secretària de l’Institut  

 

Temporalitat 

 S’estableix un mínim de 3 reunions anuals: durant el mes de setembre-octubre, 

gener-febrer i abril-maig 

 Questes reunions han de convocar-se amb un mínim de 15 dies d’antelació 

 Les reunions són convocades per la Direcció del Màster 

 

Funcions 

Les funcions assignades a la Comissió Acadèmica són: 
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 Establir i controlar els Processos de Qualitat de la titulació, incloent: 

o Planificació 

o Seguiment  

o Avaluació  

o Pla de Millora 

 

 Supervisar la Planificació Docent: 

o Valoració de l’adequació del professorat i dels continguts 

o Seguiment del Pla d’estudis 

o Coordinació del professorat  

o Calendari acadèmic 

o Avaluació del programa formatiu per part de l’alumnat 

o Infraestructures necessàries 

 

 Supervisar el Pla d’Acció Tutorial 

 

 Revisar, si s’escau, la Normativa acadèmica 

 

 Promoure, revisar i aprovar l’Informe de seguiment anual i els Indicadors de 

seguiment 

 

 Resoldre incidències concretes que pugui presentar l’alumnat 

 

Algunes de les funcions poden ésser delegades a algun dels membres de la Comissió, 

però la supervisió final depèn del conjunt d’aquesta.  
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4. Desenvolupament del curs 2013-14 

 

L’anàlisi valorativa de la implementació i desenvolupament del curs 2013-14 que 

realitza la Comissió Acadèmica parteix dels resultats que ens donen els indicadors i les 

valoracions que en fan els mateixos responsables acadèmics i l’avaluació de les 

enquestes dels alumnes. Aquesta anàlisi és la base pel posterior desenvolupament de 

l’Informe de seguiment.  

 

4.1. Captació d’estudiants, accés i matrícula 2013-14 

Tot i oferir també la modalitat presencial, finalment no s’ha pogut dur a terme per no 

assolir-se el número mínim d’alumnes exigit, fet pel qual s’ha desenvolupat sols la 

modalitat on-line. 

 

El nombre d’alumnes matriculats ha estat inferior a edicions anteriors i la Comissió 

Acadèmica ha iniciat un procés de reflexió i anàlisi d’aquest fet.   

 

La davallada d’alumnes ha pogut estar influïda en part per factors externs lligats al 

perfil dels alumnes d’aquest Màster. S’ha de tenir en compte que gran part dels 

alumnes que es matriculen són professionals en actiu, les empreses dels quals s’han 

vist greument perjudicades per l’actual crisi econòmica del sector, motiu pel qual 

molts possibles alumnes no s’han pogut inscriure al Màster presencial, doncs en molts 

hospitals i centres socio-sanitaris s’han suprimit les ajudes a formació que altres anys 

oferien als seus professionals.  

 

Es valora com un fet positiu que s’ha incrementat la participació d’alumnes estrangers, 

comptant amb un 26,3% d’alumnes de nacionalitat estrangera. 

 

Aquest punt ha estat motiu de debat i és part prioritària del pla de Millora. 
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4.2. Desenvolupament general de la titulació i dels objectius de la mateixa 

De moment s’ha desenvolupat només el primer curs del Màster, amb la qual cosa 

l’avaluació es parcial. 

 

Des de la Comissió Acadèmica s’ha contactat amb el professorat del primer curs i tant 

ells com els coordinadors de les assignatures i mòduls estan satisfets amb el 

desenvolupament del curs, considerant els objectius del primer curs assolits. 

 

S’ha referit algun cas aïllat d’algun alumne amb dificultats per entregar alguna de les 

tasques, però s’ha pogut solucionar a temps. 

 

No s’han detectat incidències respecte al desenvolupament acadèmic ni al calendari de 

desenvolupament 

 

4.3. Indicadors de rendiment acadèmic 

Les avaluacions dels alumnes han estat molt positives. Es constata un alt compromís i 

implicació amb el treball, amb un bon compliment de les tasques. 

 

La Comissió revisa i aprova els Indicadors de seguiment 

 

4.4 Resultats de satisfacció: avaluació de l’activitat docent per part dels alumnes 

Els indicadors d’avaluació de l’activitat docent, que s’extreuen de l’opinió dels 

alumnes, a partir de les enquestes d’avaluació que realitzen al finalitzar cada mòdul o 

assignatura, denoten un alt grau de satisfacció de l’alumnat tant amb els continguts 

acadèmics com en la coordinació del Màster.  
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Els alumnes consideren que la realització del Màster respon plenament a les seves 

expectatives. Així, les respostes favorables que estan entre el 6,7 i el 10 de puntuació 

predominen en les valoracions (88%). Els comentaris personals també són positius. 

 

No obstant, els comentaris d’alguns alumnes indiquen una elevada càrrega de treball, 

que serà fruit de revisió al Pla de Millora. 

 

4.5 Acció tutorial 

La comissió Acadèmica ha constatat que els alumnes han sol·licitat en poques ocasions 

la tutoria personalitzada, malgrat haver-se ofert aquesta possibilitat a l’inici de la 

titulació. 

 

Els contactes realitzats han estat per situacions personals (malaltia pròpia o d’algun 

familiar) que podien afectar el desenvolupament d’alguna de les assignatures, i que 

s’han pogut solucionar de forma individual. 
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5. Anàlisi i proposta de Pla de millora 

 

Matrícula i captació de nous alumnes 

Es considera un objectiu prioritari intentar captar nous alumnes. Aprofitant que el 

proper curs 2014-15 no hi ha noves inscripcions al Màster, es nombra una comissió 

formada per la directora, la coordinadora acadèmica, secretaria i comunicació per tal 

d’analitzar i valorar amb temps les possibles estratègies a seguir. 

 

Càrrega de treball 

Arrel d’algunes de les valoracions trameses pels alumnes, la Comissió Acadèmica ha 

anat treballant amb els coordinadors dels mòduls, al llarg del curs, alguns canvis per 

procurar alleugerir la densitat i càrrega de treball, i a fi de fer més dinàmica la sessió 

lectiva.  

 

Alhora, i pel que fa a la càrrega de treball, s’han espaiat més els terminis per a la 

presentació de les tasques que ha de realitzar l’alumne per a l’avaluació del mòdul 

corresponent, evitant així la superposició de tasques. 

 

Pràctiques externes 

Pel que fa a les pràctiques externes, cal dir que si bé inicialment la titulació havia 

previst la realització d’un “pràcticum” per part dels alumnes, consistent en la 

participació en sessions de Comitès d’Ètica Assistencial o Comitès d’Ètica de la 

investigació Clínica, el desenvolupament del curs 2013-14 ha fet palesa l’enorme 

dificultat d’implementar aquestes pràctiques.  

 

Per una banda, donat que la modalitat del Màster activada enguany és online, molts 

dels alumnes presenten dificultats o impossibilitat per a assistir a les pràctiques. 
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D’altra banda, els Comitès d’Ètica de centres sanitaris o de recerca treballen 

habitualment amb reunions programades o sobrevingudes amb caràcter urgent, on 

sovint la temàtica a tractar es considera confidencial i no es permet donar entrada a 

persones externes. Aquest fet no era previsible a l’inici de curs, quan si bé pot haver-hi 

un calendari de reunions establert, no estan programats els seus continguts, que 

s’arbitren en funció de la demanda que té el Comitè. Per aquest motiu, tot i que han 

estat programades aquestes pràctiques en algunes ocasions s’han hagut de suspendre 

per aquesta circumstància. 

 

Ateses aquestes dificultats la Comissió Acadèmica es va replantejar la forma de 

realització d’aquestes pràctiques de manera que, mantenint oberta l’opció de fer-les 

en Comitès d’Ètica quan hi hagi ocasió, alhora, de forma paral·lela es va establir la 

realització de sessions de resolució de casos pràctics a les classes presencials. En 

aquestes classes els mateixos coordinadors dels mòduls prepararen casos clínics, 

simulant la tasca que duen a terme els comitès, amb participació de tots els alumnes 

en el debat i en l’anàlisi de casos, com si es tractés d’un comitè real.  

 

Val a dir que aquestes pràctiques, un cop avaluat el seu resultat per la Comissió 

Acadèmica, han resultat fins i tot més profitoses que les mateixes sessions en centres 

sanitaris, pel fet que l’alumne s’ha sentit més implicat i no tant “espectador extern”, 

alhora que ha comptat amb la dinamització dels coordinadors que han facilitat la 

participació de tots els alumnes en condicions d’igualtat, fomentant més i millor 

l’adquisició d’aptituds pel debat bioètic. 

 

En canvi, si que s’han pogut dur a terme les activitats pràctiques que consisteixen en la 

participació dels alumnes en seminaris, conferències o congressos sobre temàtiques 

relacionades amb el contingut del Màster, participant de les sessions de debat i en 

ocasions aportant també la presentació de comunicacions orals o pòsters. 
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Acció tutorial 

Es considera convenient poder intensificar el seguiment dels tutors del TFM a fi de 

poder desenvolupar una tasca més acurada, atès que el perfil d’alumnat, bàsicament 

de l’àmbit professional, està poc habituat al treball acadèmic. 

 

Treball de Final de Màster 

A fi de millorar i estandarditzar l’avaluació dels treballs de final de Màster, es considera 

adient instaurar el sistema d’avaluació amb rúbriques, a partir del model que 

s’aconsella a la Guia AQU sobre “Com elaborar, tutoritzar i avaluar un Treball de Fi de 

Màster”.  
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6. Avaluació i establiment d’objectius de millora dels processos de qualitat 

La Comissió Acadèmica ha dut a terme 3 reunions al llarg del curs, una a l’inici 

(setembre 2013), una a la meitat (febrer 2014) i una darrera a la finalització del 

curs (juliol 2014), per a fer la valoració global del primer curs.  

 

De forma paral·lela, la Direcció i el Cap Acadèmic han realitzat reunions de treball 

amb cadascun dels coordinadors dels diferents mòduls, coincidint en el temps amb 

la programació de cada matèria. Aquesta fórmula de seguiment permet avaluar la 

bona marxa de cada mòdul i el seu aprofitament per part dels alumnes, així com les 

incidències que han anat sorgint. 

 

Les característiques de l’Institut Borja de Bioètica, amb poca estructura i molta 

proximitat tant amb el professorat com amb els estudiants, permet fer una 

valoració continuada, així com detectar aspectes millorables i establir un pla de 

millora. 

 

 

 


