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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 i del Màster, la 

coordinadora acadèmica del Màster, el coordinador de recerca i els coordinadors de 

mòduls 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 màxima 

proximitat entre responsables acadèmics i docents que permet una valoració 

continuada de la bona marxa de la titulació i 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 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, 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. 
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2. Composició de la Comissió Acadèmica 

 

CÀRREC NOM 

Montserrat Esquerda i Aresté Directora general de l’IBB i directora del 

Màster 

Ester Busquets i Alibés 

 

Coordinadora Acadèmica 

Helena Roig Carrera 

 

Directora adjunta de l’IBB  

Pau Ferrer Salvans Coordinador Recerca de l’IBB i professor 

Màster 

José Javier Ordoñez Echeverría Coordinador de Mòdul 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 2015-16 

 

L’anàlisi valorativa de la implementació i desenvolupament del curs 2015-16 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  

 

3.1. Captació d’estudiants i accés 

En el present curs s’ha arribat a una matricula del 100 % en l’edició online. No ha estat 

possible, en canvi, assolir el nombre mínim d’alumnes per poder activar l’edició 

presencial.  

 

Aquest fet és motiu de seguiment especial per part de la Comissió Acadèmica i existeix 

un grup de treball específic per aquest motiu. Malgrat que el proper curs 2016-17 no hi 

ha nova matrícula, l’esmentat grup hi continuarà treballant. 

 

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

De moment s’ha desenvolupat només el primer curs del Màster, fet que provoca que 

l’avaluació sigui necessàriament parcial. 

 

Des de la Comissió Acadèmica s’ha contactat amb els professors del primer curs i tant 

ells com els coordinadors de les assignatures del Màster estan satisfets amb el 

desenvolupament del curs, considerant els objectius assolits. S’ha realitzat, a més a 

més, una enquesta d’avaluació anònima al professorat que mostra resultats molt 

satisfactoris. 

 

Els indicadors d’avaluació de l’activitat docent, han estat molt positius.  
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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. 

 

S’ha analitzat la taxa d’abandonament, que en el present curs és de 6 casos. Un d’ells 

correspon a un alumne que va morir sobtadament, sense que aquest traspàs fos 

esperable per edat o per situació prèvia. S’han valorat la resta de casos de forma 

individualitzada, fent un realitzat un seguiment dels mateixos amb tutories 

personalitzades: en 2 dels casos hi ha hagut motius laborals que han dificultat el 

seguiment del curs (per  canvi de feina o promoció laboral que han representat per 

l’alumne una major responsabilitat laboral) i en 3 casos per motius personals (2 per 

motius de salut propis i 1 per motiu de salut familiar).  

 

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 amb una mitjana de respostes molt favorables. Els comentaris personals 

també són positius. 

 

 3.5. Acció tutorial 

Durant el present curs 2015-16 s’han incrementat les tutories individuals, en general, i 

s’ha donat un seguiment especial en 5 alumnes que per circumstàncies personals o 

laborals no han pogut assolit els objectius del primer curs del Màster. 
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4. Seguiment del procediment de autoinforme d’acreditació. 

 

La Comissió Acadèmica, en reunió ordinària, ha constituït el Comitè d’Avaluació Intern (CAI) 

per portar a terme l’elaboració de l’autoinforme d’avaluació del Màster de Bioètica de l’Institut 

Borja de Bioètica, que s’entregarà a l’AQU a 15 d’octubre de 2016. 

 

Els membres elegits per la Comissió Acadèmica per formar la CAI són: 

- Dra. Montse Esquerda Aresté, directora general de l’Institut Boja de Bioètica-URL 

- Helena Roig Carrera, directora adjunta de l’Institut Boja de Bioètica-URL 

- Dra. Ester Busquets Alibés, coordinadora acadèmica del Màster durant el curs 2014-

15, i professora del mateix 

- Anna Alonso Vilalta, secretària acadèmica del màster 

- Joaquim Erra Mas, estudiant de la 11ª edició del Màster de Bioètica 

 

En la reunió constitutiva resta pendent la confirmació de la seva participació per part de 

l’alumne. Es confirma just després la seva acceptació. 

 

La CAI ha anat donant comptes del desenvolupament de l’autoinforme de forma 

periòdica via correu-e a tots els membres de la Comissió Acadèmica, i presencialment 

en les reunions de la mateixa. 

 

La Comissió Acadèmica, en reunió ordinària de setembre de 2016, aprova 

l’autoinforme final. 
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5. Revisió dels Objectius de millora plantejats curs 2014-15 

 

5.1 Matrícula i captació de nous alumnes 

La Comissió Acadèmica considera parcialment assolit l’objectiu d’incrementar la 

matricula pel curs 2015-16, doncs s’ha assolit un 100% de matrícula en la modalitat on-

line però no s’ha aconseguit oferir la modalitat presencial. 

 

El grup de treball considera que són diversos els factors implicats: 

 Situació de crisi econòmica i precarietat del mercat laboral 

 Donat que la quasi totalitat d’alumnes del Màster són professionals en actiu, 

els horaris oferts tradicionalment en la modalitat presencial (dues tardes 

setmanals de 16-21 hores, dimarts i dijous) són poc compatibles amb els 

horaris laborals sanitaris (guàrdies, torns laborals...) i amb la conciliació 

familiar. 

 La presència i increment d’altres ofertes formatives en l’àmbit de la Bioètica. 

Per aquest motiu el grup de treball ha realitzat una comparativa entre diferents 

Màsters ofertats (annex I) 

 

Es considera l’objectiu parcialment assolit i es manté al Pla de Millora. 

 

5. 2. Millora de la qualitat docent  

S’ha realitzat per primer cop l’enquesta anònima del professorat del primer curs del 

Màster. La valoració ha estat molt positiva. 

 

En relació a la millora de a metodologia docent i innovació docent, la Comissió 

Acadèmica està pendent de l’informe encarregat a un expert extern que s’entregarà a 

finals de 2016. 
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5.3  Millora Treball de final de Màster 

Les accions dutes a terme per millorar a qualitat dels TFM que s’han de realitzar durant 

el curs 2016-17 són: 

 S’ofereix als alumnes que ho demanin un suport metodològic específic 

 S’ofereix, tant a professorat com a alumnat, la formació, realitzada per la 

Biblioteca de l’IBB, en relació a cerca bibliogràfica avançada i citació. 

 S’ha posat a disposició del professorat un programa informàtic que permet 

detectar la inserció de fragments de textos no originals en les tasques lliurades 

o en el TFM. 

 

L’objectiu estava marcat per 2015-17, i amb les accions esmentades es considera 

parcialment assolit l‘objectiu 
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6. Anàlisi i proposta de Pla de millora 

 

La Comissió Acadèmica, a fi de facilitar el procés realitzat per la CAI, ha analitzat i 

determinat les accions de millora amb repercussió en el rendiment de la titulació que 

es mostren en l’informe d’Autoavaluació. Aquestes accions són les següents: 

 

1.- Captació d’alumnes i intent de reiniciar l’activació del Màster en modalitat 

presencial 

Descripció: Pla de captació d’alumnes 

Accions: La Comissió Acadèmica està realitzant una anàlisi dels possibles factors que 

intervenen, així com establint possibles solucions (difusió selectiva en àmbits d’alt 

interès com Comitès d’Ètica, compactar horaris i distribució de matèries a fi de facilitar 

a la tipologia d’alumne que sigui professional, comparativa amb altres Màsters de 

l’entorn). 

Persona Responsable: Montserrat Esquerda 

Temps d’execució: 2016-17 

Indicador: Nombre de sol·licituds i matrícules formalitzades en la propera edició del 

Màster 
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2.- Millora PAT 

Descripció: Tutorització personalitzada amb seguiment individual 

Accions: Implementació d’un sistema de tutories personalitzades, establint referents 

clars per cada alumne i amb un seguiment més actiu per part del professor assignat del 

desenvolupament personal i acadèmic de l’alumne. 

Persona Responsable: Ester Busquets 

Temps execució: 2016-19 

Indicador: Nombre de tutories realitzades durant els cursos 2017-18 i curs 2018-19 

 

3.- Innovació docent 

Descripció: Millora de la qualitat docent  

Accions: Accions formatives en innovació docent principalment en blended learning: 

facilitar l’assistència als cursos realitzats per la Universitat Ramon Llull, avaluació 

externa de la metodologia docent online i, segons el diagnòstic, organitzar formació 

específica en innovació docent. 

Persona Responsable: Helena Roig 

Temps execució: 2016-2018 

Indicador: Accions implementades d’innovació i nombre de professors que hi han 

participat 

 

4.- Millora de la qualitat de la Comissió Acadèmica 

Descripció: Millora dels processos de qualitat del centre 

Accions: Formació en processos de Qualitat 

Persona Responsable: Montse Esquerda 

Temps execució: 2016-18 

Indicador: Nombre de persones que han assistit a jornades de qualitat. 
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5.- Millora en l’avaluació de les assignatures  

Descripció: Millora i estandardització avaluació assignatures 

Accions: Formació, disseny i implementació de rúbriques d’avaluació per a cada 

assignatura 

Persona Responsable: Ester Busquets 

Temps execució: 2017-2019 

Indicador: Nombre d’assignatures que incorporen rúbrica 

 

6- TFM 

Descripció: Millora de la qualitat dels TFM 

Accions: Posar a l’abast dels alumnes suport docent metodològic opcional durant 

l’execució del TFM a més de la tutorització 

Persona Responsable: Montse Esquerda 

Temps execució: 2016-19 

Indicador: accions formatives concretes realitzades i alumnes que hi ha participat 

 

7. Oferir continuïtat 

Descripció: A l’acabar el Màster de Bioètica oferir als alumnes una plataforma on 

poder mantenir contacte entre ell, debat i discussió en fòrums “ad hoc”, informació 

sobre jornades i cursos, així com possibilitat de mantenir participació en activitats 

realitzades per l’institut com seminaris de debat intern o grups temàtics. 

Accions: creació del programa Alumni 

Persona Responsable: Helena Roig 

Temps execució: 2016-17 

Indicador: nombre d’ex-alumnes inscrit en el programa Alumni 
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8. Suport grup de recerca 

Descripció: Facilitar que els professors del Màster que ho desitgin es puguin incorporar 

al grup de recerca. 

Accions: Donar suport a beques competitives per part de professorat del màster, ajut a 

publicació (traducció i gestió de la publicació) 

 

Persona Responsable: Ester Busquets 

Temps execució: 2016-18 

Indicador: Indicadors de recerca assolits 
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7. Avaluació i establiment d’objectius de millora dels processos de qualitat 

 

La Comissió Acadèmica ha dut a terme 5 reunions ordinàries durant el curs, una a 

l’inici (octubre 2015), dues a la meitat (gener i març 2015), una a la finalització del 

curs (juliol 2015) i una darrera a setembre 2016 per a fer la valoració global de 

l’autoinforme.  

 

De forma paral·lela, la Direcció i la Cap Acadèmica 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. 

 

Durant aquest curs, el fet d’haver de realitzar el procés d’autoinforme ha motivat 

varies reunions més ad hoc, per iniciar i revisar el procés realitzat per la CAI. 

 

Durant aquest procés s’ha plantejat la necessitat de millora dels processos de 

Qualitat, acordant-se dos objectius inicials: 

 

1. Incrementar la formació en processos de Qualitat 

a. Descripció: incrementar la formació d’almenys 3 membres d ela 

Comissió Acadèmica 

b. Accions: assistència a les Jornades Qualitat realitzades en la pròpia 

Universitat.  

c. Temps d’implementació: 2016-18 

d. Persona responsable: Montse Esquerda 
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2. Establir procediments estandarditzats en l’establiment, seguiment i anàlisi del 

Pla de Millora 

a. Descripció: estandardització de processos 

b. Accions: Establiment d’un estendards de processos que permeti el 

disseny, control i seguiment dels processos vinculats a qualitat 

c. Temps d’implementació: 2016-18 

d. Persona responsable: H. Roig 

 

 

 

 

 

 


