Pla de millora del Graus de la UCA de Comunicació
Codi

Nivell
d'afectació

Estat

Termini Prioritat

Responsable

Requerida Estànda Vinculat al
per AQU
rd
SGIQ

Problema detectat

Acció proposada

Objectiu a assolir

Indicador

Resultat

Origen Implica modificació
(informe)
de la memòria?

COMUNIC Grau en
ACIO.0019 Publicitat i
Relacions
Públiques

Tancada

01-092020

Mitja

Equipo de
Dirección del
grado

No

E1.2

Baja demanda del
itinerario de Análisis
y desconocimiento
de sus contenidos y
orientación laboral.
Los datos de
satisfacción e
inserción son
positivos, por lo que
se propone un
cambio
terminológico

Cambio de nombre
del itinerario. Se
propone: itinerario
en investigación de
la publicidad y
estudios de
mercado.

Aumentar la
demanda de
estudiantes en este
itinerario y
aprovechar las
oportunidades
laborales de este
sector (estudios de
mercado); así como
potenciar las
competencias de
investigación.

-

Acreditaci No
ó 2016-17
(Autoinifor
me 30-102018)

COMUNIC Grau en
ACIO.0020 Publicitat i
Relacions
Públiques

En procés 31-122022

Mitja

Equipo de
Dirección del
grado

No

E1.2

Deficiente
incoporación de la
investigación en la
docencia; baja
demanda del
máster de
investigación del
Dpto; voluntad de
los estudiantes de
colaborar con los
profesores en
proyectos y líneas.

Incorporación de un
asignatura optativa
con créditos de
investigación
asociada al
itinerario de
Análisis.

Resultados de
Memoria del aprendizaje basados estudiante,
en la investigación; informe de
sinergias entre
supervisión
estudiantes y
profesores;
modelos de
aprendizaje one-toone bottom-up.

Acreditaci No
ó 2016-17
(Autoinifor
me 30-102018)

COMUNIC Grau en
ACIO.0094 Periodisme

En procés 31-122022

Mitja

Direcció dels
estudis

No

E1.2

No es disposava
d'una radiografia o
estudi analític dels
estudis pel que fa a
perspectiva de
gènere.

Desplegament de la
perspectiva de
gènere en els
estudis de
Periodisme a través
d’un Pla d’Innovació
docent (PlaClik)
presentat i
desenvolupat per
l’equip de direcció
dels estudis

Disposar d'una
radiografia de
l'estat dels Estudis
de Periodisme en
perspectiva de
gènere

-

Informe de No
Seguiment
Complet
(17/07/20
20)

COMUNIC Grau en
ACIO.0095 Periodisme

Tancada

Alta

Direcció dels
No
estudis/Secreta
ria

E1.2

Evitar que l'alumne
es matriculi
d'assignatures
optatives sense
conèixer el

Sessions
informatives amb
els estudiants dels
diversos cursos del
Grau en Periodisme

Millorar el
coneixement de
l'alumnat sobre
qüestions
relacionades amb el

-

Informe de No
Seguiment
Complet
(17/07/20

31-012021

contingut de les
mateixes, i explicar
amb més detall el
procés de
matriculació o de
pràctiques, i el
funcionament del
TFG

sobre qüestions
específiques
(presentació
d’assignatures
optatives, procés de
matriculació,
pràctiques, TFG

contingut
d'assignatures
optatives, procés de
matriculació,
procediment per
realitzar les
pràctiques i
informació sobre el
TFG

20)

COMUNIC Grau en
En procés 31-12ACIO.0103 Comunicació
2022
Audiovisual

Mitja

Equip de
direcció del
Grau

No

E1.2

A l'enquesta
valoració graduats
2017-18 hi ha
apartats com el "la
formació rebuda
m'ha permès
millorar les
capacitats
comunicatives" que
semblen
incomplets. Fer
seguiment per
saber a què es
refereix

Elaborar un informe Potenciar les
de satisfacció amb habilitats
propostes de
comunicatives de
millora per part de l'estudiantat a
delegats de 4t curs l'hora d'expressaral finalitzar el curs. se i exposar en
Incorporar
públic.
"pitchings" en vàries
assignatures per
millorar
competències en
comunicaci

-

Informe de No
Seguiment
Complet
(17/07/20
20)

COMUNIC Grau en
ACIO.0097 Periodisme

En procés 31-122022

Mitja

Direcció dels
estudis

No

E1.3

Gestionar
eficientment l'alta
demanda que ara
mateix registren els
Estudis.

l’equip de direcció
dels estudis farà la
petició oportuna a
la Secretaria de la
Facultat per
conèixer la
procedència dels
batxillerats de
l’alumnat que ha
entrat via PAU.

Conèixer el perfil de
l'alumnat potencial
interessat en cursar
Periodisme a la UPF.

-

Informe de No
Seguiment
Complet
(17/07/20
20)

COMUNIC Grau en
ACIO.0005 Periodisme

En procés 17-092021

Alta

Coord. docente No
y secretaria

E1.4

Facilitar la
asistencia a las
asignaturas
optativas del Grado
en Periodismo

Revisión anual de
los horarios para
conseguir un ajuste
progresivo de la
oferta horaria.

Mejorar y
compactar dentro
de lo posible los
horarios y evitar
vacios y eseperas
entre clases.

COMUNIC Grau en
ACIO.0022 Publicitat i
Relacions
Públiques

En procés 31-122022

Alta

Equipo de
Dirección del
grado

E1.4

Cierta
desinformación
entre el equipo
docente,
especialmente
asociados, y los
estudiantes, sobre

Sistematizar las
reuniones de
profesores,
concretament en el
marco de las cuatro
áreas de estudio
(RP, estrategia,

Seguimiento de los Nº reuniones temas
de
circunstanciales y coordinación
trimestrales del
grado, y espacios de
debate sobre
cuestiones

No

En proceso

Parcialment Seguiment No
assolit
2015-16
(Inf.
12/02/201
8)

Acreditaci No
ó 2016-17
(Autoinifor
me 30-102018)

cuestiones básicas
pdas, horarios,
planes, asistencia,
solapamientos,
idiomas, oferta
docente...

Creatividad,
investigación), y con
delegados, y
realización y envío
de actas.

estratégicas del
grado: TFG,
practicum,
mobilidad, oferta
docente o planes de
estudio

COMUNIC Grau en
ACIO.0092 Periodisme

En procés 31-122022

Mitja

Direcció dels
estudis

No

E1.4

Falta d'elements per Elaboració d’un pla
garantir la
de seguiment des
coordinació entre de la direcció dels
direcció d'estudis i estudis (en concret,
alumnat.
per part del cap
d’estudis) on es faci
un seguiment de les
necessitats i
problemes puntuals
que l’alumnat vagi
detectant.

Millorar la
coordinació de la
direcció dels estudis
i l'alumnat pel que
fa a les seves
necessitas i/o
inquietuds.

-

Informe de No
Seguiment
Complet
(17/07/20
20)

COMUNIC Grau en
ACIO.0099 Periodisme

En procés 31-122022

Alta

Direcció dels
No
estudis/coordin
ació docent

E1.4

Reunions de
coordinació per
àrees de
coneixement, amb
l’objectiu d’assolir
una millor
coordinació entre
els continguts de les
diferents
assignatures.

Reunions de
coordinació per
àrees de
coneixement, amb
l’objectiu d’assolir
una millor
coordinació entre
els continguts de les
diferents
assignatures.

Gestionar
eficientment la
coordinació entre
assignatures d'una
mateixa
matèria/àrea.

-

Informe de No
Seguiment
Complet
(17/07/20
20)

COMUNIC Grau en
En procés 31-12ACIO.0108 Comunicació
2022
Audiovisual

Mitja

Equip de
Direcció del
Grau

No

E1.4

En l'enquesta de
valoració dels
graduats de l'any
2017-18, l'apartat
de coordinació dels
continguts per
evitar solapaments
tenia una valoració
baixa (2.9).

Reunions de
coordinació per
àrees de
coneixement per tal
de ha permès
detectar
solapaments de
continguts i
treballar-los amb el
professorat.

Identificar en quines
àrees en el sí del Pla
d'Estudis es
produeixen
reiteracions i
solapaments de
contingut.

-

Informe de No
Seguiment
Complet
(17/07/20
20)

COMUNIC Grau en
En procés 17-09ACIO.0003 Comunicació
2021
Audiovisual

Mitja

UEPA y
Secretaria de
centro

Sí

E3.2

Falta de datos sobre
la satisfacción del
profesorado del
Grado en
Comunicación
Audiovisual con la
docencia

Elaborar encuestas
de satisfacción
entre el personal
docente de forma
segmentada para
cada estudio y con
preguntas
específicas

Recopilar datos
En proceso
rellevantes sobre la
satisfacción del
profesorado de
cada grado

Parcialment Seguiment No
assolit
2015-16
(Inf.
12/02/201
8)

COMUNIC Grau en
En procés 17-09ACIO.0004 Comunicació
2021
Audiovisual

Mitja

UEPA

No

E3.2

Participación
reducida de los
alumnos en la
encuesta AVALDO
de satisfacción en el
grado de
Comunicación
Audiovisual

Aumentar la
difusiòn de la
encuesta y adecuar
la valoración de las
asignaturas y las
prácticas a las
características de
los estudios

Aumentar la
En proceso
participación de los
estudiantes en las
encuestas y obtener
información
detallada sobre la
satisfacción

Parcialment Seguiment No
assolit
2015-16
(Inf.
12/02/201
8)

COMUNIC Grau en
ACIO.0006 Periodisme

En procés 17-092021

Mitja

UEPA y
Secretaria de
Centro

No

E3.2

Falta de datos sobre
la satisfacción del
profesorado del
Grado en
Periodismo con la
docencia

Elaborar encuestas
de satisfacción
entre los docentes
de forma
segmentada para
cada estudio y con
preguntas
específicas

Recoger datos
En proceso
relevantes sobre la
satisfacción del
profesorado de
cada grado

Parcialment Seguiment No
assolit
2015-16
(Inf.
12/02/201
8)

COMUNIC Grau en
ACIO.0007 Periodisme

En procés 17-092021

Mitja

UEPA

No

E3.2

Participación
reducida de los
alumnos en la
encuesta AVALDO
de satisfacción en el
Grado en
Periodismo

Aumentar la
difusiuón de la
encuesta y adecuar
la valoración de las
asignaturas y las
prácticas a las
características de
los estudios

Aumentar la
En proceso
participación de los
estudiantes en las
encuestas y obtener
información
detallada sobre la
satisfacción

Parcialment Seguiment NO
assolit
2015-16
(Inf.
12/02/201
8)

COMUNIC Grau en
ACIO.0040 Publicitat i
Relacions
Públiques

En procés 31-122022

Mitja

Equipo de
dirección

No

E4.1

No se llega al 50%
de horas de
docencia impartida
por doctores

Acciones para
integrar en lo
posible a
doctorandos y
asociados no
doctores en
proyectos, grupos
de investigación o
cátedras para
promover su interés
por realizar y/o
finalizar el
doctorado

Incrementar el
número de doctores
en el cuerpo
docente del grado

No assolit

COMUNIC Grau en
En procés 24-09ACIO.0105 Comunicació
2022
Audiovisual

Mitja

Equip de
No
Deganat i Equip
de Direcció del
Grau

E4.1

% dels professors
doctors ha baixat
respecte l’anterior
informe de
seguiment

Augmentar el
Incrementar el
número de
nombre de
professorat doctor. professorat doctor
per tal d'arribar a
un 50% de la
plantilla.

-

No

Informe de No
Seguiment
Complet
(17/07/20
20)

COMUNIC Grau en
En procés 24-09ACIO.0106 Comunicació
2022
Audiovisual

Mitja

Equip de
Direcció del
Grau

No

E4.1

Professorat de Grau
majoritàriament
masculí. Manca de
paritat de gènere i
referents femenins
en la docència i
alumnat. Manca de
perspectiva de
gènere en els
continguts.

COMUNIC Grau en
ACIO.0113 Periodisme

En procés 13-092021

Mitja

Direcció Estudis No

E4.1

COMUNIC Grau en
ACIO.0114 Periodisme

En procés 13-092021

Alta

Equip de
No
Deganat i Equip
de Direcció de
Grau

COMUNIC Grau en
ACIO.0096 Periodisme

En procés 31-122022

Alta

Driecció dels
estudis i
coordinadors
de mobilitat

COMUNIC Grau en
ACIO.0098 Periodisme

En procés 31-122022

Mitja

Augmentar la
presència de
professores dones i
les seves hores de
docència impartida.
Niova assignatura
en el Pla d'estudis
"Comunicació i
gènere" com a
reforç perspectiva
gènere

Arribar a la paritat
en la docència del
Grau i implementar
la perspectiva de
gènere en els Plans
Docents de
diferents
assignatures. Paritat
entre autores i
autors en la
bibliografia dels
plans docents

-

Informe de No
Seguiment
Complet
(17/07/20
20)

Falta de professorat Intentar
contractat doctor. incrementar la
contractació
d'aquest tipus de
professorat, tot i
que no depèn
totalment de la
Direcció dels Estudis

Aconseguir
incrementar el
nombre de
professors doctors
de l'estudi de
Periodisme

No assolit

Informe de No
Seguiment
Complet
(17/07/20
20)

E4.1

Manca de paritat en
el professorat en la
impartició de la
docència

Incrementar el
nombre de
professores donres i
també les hores que
imparteixen de
docència

Aconseguir la
paritat entre
professores i
professors de
l'estudi, tant en
nombre de
persones com en
hores de docència
impartides.

No assolit

No

No

E5.1

Disminueix la
satisfacció en 1.2
punts sobre les
accions de mobilitat
(actualment
valorades amb un
3.5, venint de dos
cursos -2015/16 i
2016/17- on la
valoració havia
estat de 4.7.

Programació de
Augmentar la
sessions
satisfacció sobre les
informatives sobre accions de mobilitat
estades de mobilitat a l'estranger entre
a l’estranger per
l'alumnat.
proporcionar tota la
informació
acadèmica i logística
que els estudiants
del Grau en
Periodisme
necessiten

-

Informe de No
Seguiment
Complet
(17/07/20
20)

Direcció dels
No
estudis/Secreta
ria

E5.1

Els materials
informatius que van
adreçats al
professor tutor són

Millorar els
materials
informatius que van
adreçats al

-

Informe de No
Seguiment
Complet
(17/07/20

Millorar la
informació
adreçada al
professorat i

incomplets.

professorat tutor. alumnat.
També recollir
informació, a través
dels delegats del
curs, sobre la
millora de les
tutories

Millora dels
Introduir millores
materials
en el Pla d'Acció
d’informació
Tutorial.
proporcionats al
professorat tutor.
Recollida
d’informació i
propostes de
millora a través dels
delegats de curs.

20)

COMUNIC Grau en
En procés 31-12ACIO.0107 Comunicació
2022
Audiovisual

Mitja

Equip de
direcció del
Grau

No

E5.1

En l'enquesta de
valoració dels
graduats de l'any
2017-18, l'apartat
de valoració de la
tutorització era
baixa (2.8).

COMUNIC Grau en
En procés 31-12ACIO.0104 Comunicació
2022
Audiovisual

Alta

Equip de
Rectorat i
Equip de
Deganat de
Comunicació

No

E5.2

Tot i tenir les
Reforma d'espais
instal·lacions
d’aprenentatge
docents que calen (projecte Tallers),
per a la docència
renovació de l’Àrea
del grau (aules
Tallers: aules
teòriques i seminari, electrificades
aules d’informàtica, flexibles, espais de
dos platós, locutoris treball autònom,
de ràdio), algunes reforma de les sales
no s'adeqüen a
de postproducció
noves metodologies i sales de visionat

Crear un espai que
permeti la
implementació de
noves metodologies
docents, així com
renovar espais
tècnics com les
sales d’edició.

Parcialment Informe de No
assolit
Seguiment
Complet
(17/07/20
20)

COMUNIC Grau en
ACIO.0023 Publicitat i
Relacions
Públiques

En procés 01-092021

Alta

Directora de lo No
estudios

E6.1

Desequilibro en el
pool de empreses
para hacer prácticas
entre diferentes
ámbitos; y
necesidad de un
seguimiento más
intenso de la labor
de los estudiantes
en las empresas.

Contratar a un
profesional con
amplios contactos
en el sector para
que haga esta tarea
específica, genere
una bases de datos
y mantenga un
contacto con las
empresas del
entorno y con
asociados.

Aumentar la oferta
de creatividad,
evento, diseño,
investigación o
instituciones;
generar aciones de
networking con el
22@; mayor
implicación de las
empresas en el
practicum.

-

Acreditaci No
ó 2016-17
(Autoinifor
me 30-102018)

COMUNIC Grau en
ACIO.0027 Publicitat i
Relacions
Públiques

En procés 31-122022

Mitja

Coordinador
docente

E6.1

El TFG es la última
actividad formativa
del grado y
necesita: -Generar
situaciones
profesionales

Defensa pública de Una mayor
la investigación ante satisfacción de los
un tribunal de
estudiantes y
profesores
profesores con el
permanentes y
Trabajo de Final de
Grado, y una

-

Acreditaci No
ó 2016-17
(Autoinifor
me 30-102018)

No

Parcialment Informe de No
assolit
Seguiment
Complet
(17/07/20
20)

reales. asociados.
Reconocimiento
público. Experiencia real del
grado con
participación del
entorno.

difusión de estos
trabajos entre el
equipo docente de
la facultad, los
profesores
asociados y
empresas.

COMUNIC Grau en
ACIO.0028 Publicitat i
Relacions
Públiques

En procés 31-122022

Mitja

Equipo de
Dirección

No

E6.2

Bajo interés por la
investigación en
general (académica
y de mercado) y
baja demanda del
itinerario de
Investigación y del
máster en
investigación en
comunicación
social.

En la medida de los
posible, que el TFG
sea de la línea de
investigación del
profesor y los
grupos, y que sea
enviado como
artículo.

Alinear intereses
personales y
profesionales de
estudiantes e
intereses
académicos y
científicos de los
profesores

-

COMUNIC Grau en
ACIO.0101 Periodisme

En procés 31-122022

Mitja

Cap d'estudis i No
la resta de
l'equip de
Direcció del
Grau

E6.2

Baixa valoració
sobre l'efectivitat
de la formació
rebuda per millorar
les capacitats
professionals a les
enquestes dels
graduats del curs
2017-18.

S'ha canviat el
coordinador de
pràctiques i nous
protocols per
millorar l'abast i
coordinació de
pràctiques (USQUID
FACOM). Estudi de
seguiment i
propostes de
millora del
funcionament de
pràctiques.

Millorar el grau de
satisfacció dels
estudiants del Grau
amb les pràctiques
curriculars i
potenciar 1
assignatura
obligatòria de forta
càrrega lectiva,
bàsica al pla
d'estudis per
inserció laboral

Parcialment Informe de No
assolit
Seguiment
Complet
(17/07/20
20)

COMUNIC Grau en
En procés 31-12ACIO.0102 Comunicació
2022
Audiovisual

Mitja

Cap d'estudis i No
la resta de
l'equip de
Direcció del
Grau

E6.2

A l'enquesta de
valoració graduats
2017-18, apartat «si
la formació rebuda
m’ha permès
millorar les meves
capacitats per a
l’activitat
professional" és
baix. Cal seguiment
per saber a què es
refereix

Canviar el
Millorar satisfacció
coordinador de
dels estudiants del
pràctiques i
Grau amb les
treballar nous
pràctiques
protocols per
curriculars i
millorar coordinació potenciar 1
i abast de les
assignatura
pràctiques. Estudi obligatòria de forta
de seguiment i
càrrega lectiva que
propostes de
és bàsica al pla
millora del
d'estudis i per la
funcionament de les inserció laboral
pràctiques

Parcialment Informe de No
assolit
Seguiment
Complet
(17/07/20
20)

COMUNIC Grau en

Alta

Equip de
No
Deganat i Equip

E6.3

Àmplia oferta
d'assignatures

Suprimir de l'oferta Centrar l'oferta en
docent l'assignatura les altres 21

-

En procés 13-09-

Acreditaci No
ó 2016-17
(Autoinifor
me 30-102018)

Informe de SI
Seguiment

ACIO.0115 Periodisme

COMUNIC Grau en
ACIO.0100 Periodisme

2021

En procés 31-122022

COMUNIC Grau en
En procés 24-09ACIO.0111 Comunicació
2022
Audiovisual

de Direcció de
Grau

optatives pròpies
focalitzades en
especialitats
periodístiques,
tallers i projectes i
fonaments i
tendències del
sector.

optativa Periodisme assignatures, que
i Tecnologia el curs són un ventall prou
2021-21
ampli d'optatives
que permet als
estudiants
aprofundir en les
competències
generals i
específiques del
grau i especialitzarse.

Complet
(17/07/20
20)

Alta

Direcció
No
d'estudis/profe
ssorat
coordinador de
pràctiques

E6.4

No hi ha un
problema detectat,
és una millora per
garantir les
necessitats actuals
de l'empresa i el
perfil de
l'estudiantat.

Atendre les
observacions dels
alumnes i tutors
d’empresa en els
treballs presentats
per les pràctiques
obligatòries, per
poder copsar les
necessitats de
l’empresa i l’encaix
del perfil de
l'alumnat

Coordinar de
manera més eficient
les necessitats de
l'empresa
periodística i el
perfil dels/de les
nostres alumnes.

-

Informe de No
Seguiment
Complet
(17/07/20
20)

Mitja

Equip de
No
direcció del
Grau i Servei de
Carreres
Professional

E6.4

En l'enquesta de
valoració dels
graduats de l'any
2017-18, l'apartat
d'inserció laboral en
els àmbits
directament
vinculats amb el
Grau de
Comunicació
Audiovisual és baix.

Millorar la
comunicació/coordi
nació de les
activitats formatives
del Servei de
Carreres
Professionals de la
UPF.

Ampliar el ventall
d'oferta laboral
vinculada amb el
Grau de
Comunicació
Audiovisual.

-

Informe de No
Seguiment
Complet
(17/07/20
20)

