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1. Presentació 

 

La Comissió Acadèmica és l’òrgan responsable del Sistema de Garantia interna de la 

Qualitat i està integrada en l’actualitat per la direcció de l’Institut Borja de Bioètica 

(IBB) i del Màster, la coordinadora acadèmica del Màster, el coordinador de recerca i 

els coordinadors de mòdul del Màster, representatius del mateix.  

 

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, amb 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 bona visió de conjunt, 

podent 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, el 

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

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

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

dintre del campus virtual tant per al professorat com per als alumnes. 
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2. Composició de la Comissió Acadèmica 

 

CÀRREC NOM 

Ester Busquets i Alibés Coordinadora del Màster 

Montse Esquerda i Aresté Directora general de l’IBB  

(incorporació gener 2015) 

Helena Roig Carrera Directora adjunta de l’IBB  

(incorporació gener 2015) 

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. Desenvolupament del curs 2014-15 

 

L’anàlisi valorativa de la implementació i desenvolupament del curs 2014-15 que 

realitza per 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 desenvolupament posterior de 

l’Informe de Seguiment.  

 

3.1. Captació d’estudiants i accés 

El curs 2014-15 correspon al 2on any del Màster de Bioètica i no hi ha hagut nova 

matricula. No obstant, donada la taxa d’abandonament detectada en el curs 2013-14, 

s’ha realitzat una anàlisi i pla de millora amb una comissió creada ad hoc composada 

per Ester Busquets (Coordinadora del Màster), Montserrat Esquerda (Directora general 

de l’IBB), Helena Roig (Directora adjunta de l’IBB), Anna Alonso (responsable de 

Secretaria Acadèmica) i M. José Abella (responsable de Comunicació a l’IBB).  

 

El grup de treball creat a tal efecte ha realitzat una anàlisi de la situació (diagnòstic) i 

una identificació de les possibles causes subjacents i ha establert els objectius a assolir 

i les accions prioritàries a portar a terme. El termini d’execució de les mateixes s’ha 

establert des de gener de 2015 a setembre de 2015 (moment en què finalitza la 

matrícula de la propera edició del Màster). 

 

En la taula 1 es pot apreciar un resum  de les tasques realitzades pel grup de treball 

esmentat. 
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Taula 1.  

Diagnòstic Identificació de 
causes 

Objectius a assolir Accions proposades Prioritat Responsable Terminis 

 
Descens de 
l’alumnat en les 
darreres 
promocions 

 
Context de crisi 
que dificulta 
l’accés als 
estudis en 
Bioètica als 
professionals 
sanitaris per 
manca de 
suports 
institucionals a 
la formació 
continuada. 

 
Incrementar el 
nombre d’alumnes 
 
Contactar amb 
àmbits de 
col·lectius 
professionals 
específics 
potencials 
interessats 
 
Millorar la captació 
d’alumnes arreu 
del territori i 
internacionalment  
amb l’oferta del 
format virtual 

 
Difusió del Màster a 
nivell de col·lectius 
professionals específics 
(Col·legis de Metges, 
Col·legis d’Infermeria, 
societats científiques, 
etc.) 
 
Actuacions de difusió i 
màrqueting en entitats 
específiques del sector 
(patronals hospitalàries, 
associacions 
professionals, etc.) 
 
Difusió del Màster en 
fòrums específics, com 
Jornades, conferències 
o congressos de 
bioètica 
 
Cursos de promoció 
(Curs Up date abril 
2015) 

 
ALTA 

 
Ester Busquets 
Coordinadora 
 
Montse Esquerda 
Directora general 
IBB 
 
Helena Roig  
Directora adjunta 
IBB 
 
Anna Alonso  
Secretaria 
acadèmica 
 
M. José Abella 
Comunicació 

 
Gener-
Setembre 
2015 

IBB: Institut Borja de Bioètica 

 

3.2. Desenvolupament general de la titulació i dels objectius de la mateixa 

Des de la Comissió Acadèmica, al finalitzar el curs es contacta de forma individual amb 

tot el professorat del Màster i els coordinadors d’assignatures, que fan una valoració 

del desenvolupament final del mateix, considerant els objectius del Màster com 

assolits. 

 

La valoració de l’activitat del professorat per part de la Comissió Acadèmica, juntament 

amb els coordinadors de mòduls, és del tot FAVORABLE. 

 

Un dels punts a destacar en les valoracions individuals és l’alta implicació de l’alumat, 

amb un molt bon nivell de participació, comptant que tots ells són professionals en 

exercici, però alhora molt motivats pels continguts de la formació que estan seguint. 
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En aquest sentit, la Comissió Acadèmica destaca l’esforç especialment important que 

realitzen els alumnes que cursen el màster en format online, atès que la seva 

implicació requereix una voluntat més ferma de seguiment del ritme del Màster sense 

l’acompanyament dels docents presencials, i a partir de la tutorització virtual que es 

realitza i la vinculació a través dels xats i fòrums de debat. 

 

Cal dir que en l’itinerari online les valoracions dels alumnes es recullen des de la 

mateixa plataforma virtual, formant part de les tasques de l’estudiant en cada mòdul, 

havent-hi de complimentar una enquesta amb respostes tancades i alhora també una 

avaluació que permet l’alumne la personalització i la inclusió de comentaris personals. 

 

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

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

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

coordinació del Màster, responent aquests plenament a les seves expectatives. Així, les 

respostes favorables que estan entre el 7,4 i el 9,5 de puntuació predominen en les 

valoracions, obtenint-ne una mitjana general de 8,9. De la mateixa manera, també són 

positius la major part dels comentaris personals afegits. 

 

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

tasques, però s’ha pogut solucionar a temps. 

 

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

acadèmic en els continguts del Màster.  

 

3.3. 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. 
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En el moment de la redacció d’aquest informe, una vegada ja tancades les avaluacions 

de tots els alumnes de la present edició del Màster, podem dir que els alumnes 

assoleixen el 100% de les competències i aptituds esperades. Un dels indicadors clau 

per aquesta valoració positiva és la qualificació final dels alumnes. Pels indicadors de 

què disposem, el 66,66% dels alumnes han finalitzat amb una mitjana de  NOTABLE i la 

resta, el 33,33% han finalitzat amb una mitjana d’EXCEL•LENT. La taxa 

d’abandonament ha estat baixa: 11% , que equival a 3 alumnes del total de l’alumnat. 

 

S’ha analitzat la taxa d’abandonament i en el 3 casos esmentats s’han produït 

circumstàncies personals sobrevingudes que no han permès finalitzar el Treball de 

Final de Màster. S’ha realitzat un treball de tutoria personalitzada en tots aquests 

casos. 

 

La Comissió revisa i aprova els Indicadors de seguiment 2014-15. 

 

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

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. 

 

3.5. Treball Final de Màster 

El present curs finalitza amb la defensa i avaluació del Treball de Final de Màster 

(TFM), que requereix una anàlisi específica i seguiment per part de la Comissió 

Acadèmica. 

 

Durant el primer trimestre del curs 2014 els alumnes lliuren un projecte de TFM que 

rep una avaluació inicial. En la reunió realitzada en gener de 2015, la Comissió 

Acadèmica assigna un tutor a cada TFM valorant les següents característiques: 
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 Especialització concreta del TFM: donat que el Màster presenta una alta 

especialització, tant pel que fa en la part de fonamentació com en la part 

d’ètica aplicada assistencial, s’intenta assignar a cada alumne aquell tutor que, 

a més de tenir la formació acadèmica adequada, millor conegui el tema del 

que tracta el TFM. 

 Disponibilitat: es demana abans de l’assignació a tots els coordinadors de 

mòdul del Màster la seva disponibilitat per la direcció de TFM. 

 Preferències de l’alumne: sempre que sigui possible s’intenten respectar les 

preferències esmentades per part de l’alumnat. 

 

Quan la Comissió Acadèmica ha designat el tutor del TFM, la decisió es comunica tant a 

aquest com a l’alumne, i tots dos comencen a treballar de forma autònoma, to i que 

seguint unes directrius comunes. 

 

El treball s’entrega en octubre de 2015 i la Comissió Acadèmica els revisa, convoca els 

tribunals i les dates de defensa. Aquest procediment es realitza  de forma estàndard 

per a la gran majoria de treballs. 

 

En el moment de l’anàlisi dels TFM per part de la Comissió Acadèmica, es detecta que 

8 dels treballs indicats presenten dificultats metodològiques greus (principalment 

d’errors en citació). Aquest fet motiva una reunió extraordinària de la Comissió 

Acadèmica que acorda oferir als alumnes dels treballs afectats una Convocatòria 

extraordinària, determinant un termini de revisió dels mateixos. 

 

Aquest fet ha determinat una anàlisi i reflexió per part de la Comissió Acadèmica que 

es veu reflectit en el Pla de Millora. 
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D’altra banda, en la present edició s’ha instaurat el sistema d’avaluació per rúbriques 

en la valoració dels TFM, doncs els tribunals estan composats per diferents persones. 

S’ha utilitzat una rúbrica estàndard. Els membre dels tribunals de TFM que l’han 

aplicat, consideren el sistema com a molt favorable a fi de millorar l’homogeneïtat de 

l’avaluació. 

 

 3.6. Acció tutorial 

Durant el present curs 2014-15 s’han incrementat les tutories individuals, moltes 

d’elles relacionades amb el TFM, però també amb altres aspectes concrets del 

desenvolupament acadèmic del Màster. 

 

S’ha donat un seguiment especial en 3 alumnes, que per circumstàncies personals no 

han pogut assolit els objectius de la titulació i no han pogut realitzar el treball de Final 

de Màster.  
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4. Revisió dels Objectius de millora plantejats curs 2013-14 

 

4.1. Matrícula i captació nou alumnes 

El grup de treball creat ad hoc ha complert les accions esmentades, i els objectius s’han 

complert parcialment. Les dades provisionals de matricula del 2015-16 mostren un 

increment del nombre d’alumnes, omplint-se totes les places de la modalitat on line. 

No s’ha aconseguit, en canvi, un nombre suficient d’alumnes per a poder activar la 

modalitat presencial. 

 

Aquest objectiu es manté al proper Pla de Millora.  

 

4.2. Carrega de treball 

Els alumnes no han expressat dificultats durant el present curs respecte la càrrega de 

treball, per la qual cosa es considera que l’objectiu ha estat complert. 

 

4.3. Pràctiques 

S’han implementat sessions virtuals de discussió i deliberació de casos, amb avaluació 

molt satisfactòria per part dels alumnes. 

 

4.4. Acció tutorial 

S’ha incrementat l’acció tutorial, però de manera molt vinculada als TFM. S’ha 

realitzat, així mateix, seguiment personalitzat de 3 alumnes davant problemàtiques a 

nivell personal (malaltia pròpia o familiar). 

 

L’objectiu d’incrementar i personalitzar la tutorització s’ha complert. 

 

4.5. Treball de Final de Màster 

S’ha implementat el sistema de rúbriques en l’avaluació dels TFM, essent aquest fet 

valorat com a molt positiu per part dels membres dels tribunals. 
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5. Anàlisi i proposta de Pla de millora 

 

5.1. Matrícula i captació de nous alumnes 

Malgrat que al moment de realització del present informe ja s’ha tancat la matrícula 

del curs 2015-16 i durant el curs 2016-17 no hi ha matrícula (és el segon curs del 

Màster), la Comissió Acadèmica considera l’esforç per augmentar el nombre d’alumnes 

com un objectiu de millora a mantenir a fi de poder conservar, en la propera edició del 

Màster, el bon índex de matrícula actual en la modalitat online i poder activar, a més, 

l’edició presencial. 

 

Per aquest motiu, es manté actiu el grup de treball creat ad hoc. 

 

Temps d’implementació: 2015-17 

 

5. 2. Millora de la qualitat docent  

En relació a l’avaluació de la docència, es considera important incloure una enquesta 

d’avaluació de la titulació per part del professorat, que es considera implementar en el 

proper curs.  

 

Fins el moment actual, les avaluacions de la titulació per part del professorat es 

realitzaven, des de la Comissió Acadèmica, a través del contacte directe amb ells. 

Aquests contactes es mantindran però s’hi afegirà una enquesta anònima dirigida al 

professorat. Es determina que l’elaboració de la mateixa correrà a càrrec de dues 

persones de la Comissió Acadèmica (Dra. Montse Esquerda i Dra. Ester Busquets) i serà 

enviada i rebuda per Secretaria (Sra. Anna Alonso), garantint-hi l’anonimat. 

 

D’altra banda, la Comissió Acadèmica ha determinat iniciar un procés de formació del 

professorat, principalment de cara millorar la metodologia docent en l’àmbit online, 

amb incorporació de formació en blended-learning.  
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Es determina que es farà una petició a un expert en el tema a fi que elabori una 

proposta de Pla de formació, que serà avaluada i aprovada, si s’escau, per la Comissió 

Acadèmica. 

 

Temps d’implementació: 2015-17 

 

5.3. Millora del Treball Final de Màster (TFM) 

En relació al TFM, s’ha detectat la necessitat de formar millor als estudiants en relació 

a aspectes metodològics per l’elaboració i la redacció del mateix, a fi de millorar i 

homogeneïtzar la qualitat dels mateixos.  

 

El mòdul de metodologia de la recerca es dóna a l’inici de curs presenta un bon 

seguiment per part dels alumnes. Però cal tenir en compte, que donada la gran 

heterogeneïtat de perfils d’ingrés del present Màster, els ritmes per poder acomplir els 

requeriments de qualitat metodològica del TFM són diferents. 

 

Per aquest motiu per la propera edició, la Comissió acadèmica acorda un seguiment 

especial dels aspectes metodològics dels TFM i instaurar una formació concreta 

personalitzada en casos en què es detectin per part del tutor necessitats de suport 

específiques.  S’ha realitzat contactes amb la Coordinadora del Mòdul de Metodologia 

a fi de poder orientar en aquesta tasca. 

 

Temps d’implementació: 2015-17 
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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 ordinàries de tota la comissió, 

una a l’inici de curs (octubre 2014) per a garantir un bon inici, una a la meitat 

(febrer 2015) i una darrera a la finalització del curs (juliol 2015), per a fer la 

valoració global del primer curs. S’ha realitzat una reunió extraordinària al 

desembre de 2015 per l’avaluació dels TFM. 

 

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, 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. 

 

 

 


