Autoinforme d'acreditació

-

M.U. en Lingüística Teòrica i Aplicada
-

M.U. en Estudis de Traducció

UCA de Traducció i Ciències del Llenguatge

Curs avaluat: 2017-2018
Data d'aprovació: 27-06-2019

Taula de continguts
0. Dades identificatives..................................................................................................... 5
1. Presentació del centre ................................................................................................. 10
2. Procés d'elaboració de l'autoinforme .......................................................................... 11
3. Valoració de l'assoliment dels estàndards d'acreditació ............................................. 12
Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu ............................................................. 12
1.1 El perfil de competències de la titulació és consistent amb els requisits de la
disciplina i amb el nivell formatiu del MECES ...................................................... 12
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 ..................................................... 12
M.U. en Lingüística Teòrica i Aplicada .................................................................. 12
M.U. en Estudis de Traducció ................................................................................. 15
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 ............................................. 16
M.U. en Lingüística Teòrica i Aplicada .................................................................. 16
M.U. en Estudis de Traducció ................................................................................. 17
1.4 La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats ............... 19
M.U. en Lingüística Teòrica i Aplicada .................................................................. 19
M.U. en Estudis de Traducció ................................................................................. 21
1.5 L'aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un
impacte positiu sobre els resultats de la titulació .................................................... 22
Estàndard 2: Pertinència de la informació pública ..................................................... 23
2.1 La institució publica informació veraç, completa, actualitzada i accessible sobre
les característiques de la titulació i el seu desenvolupament operatiu .................... 23
2.2 La institució publica informació sobre els resultats acadèmics i de satisfacció 24
2.3 La institució publica el SGIQ en què s'emmarca la titulació i els resultats del
seguiment i l'acreditació de la titulació ................................................................... 25
Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació .... 26
3. Introducció .......................................................................................................... 26
3.1 El SGIQ implementat té processos que garanteixen el disseny, l'aprovació, el
seguiment i l'acreditació de les titulacions .............................................................. 27
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 ......................................................... 28

2

3.3 El SGIQ implementat es revisa periòdicament i genera un pla de millora que
s'utilitza per a la seva millora contínua ................................................................... 29
Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu .................................. 30
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 ..................................................................... 30
M.U. en Lingüística Teòrica i Aplicada .................................................................. 31
M.U. en Estudis de Traducció ................................................................................. 35
4.2 El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per
desenvolupar les seves funcions i atendre als estudiants ........................................ 39
M.U. en Lingüística Teòrica i Aplicada .................................................................. 39
M.U. en Estudis de Traducció ................................................................................. 39
4.3 La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de l'activitat
docent i investigadora del professorat ..................................................................... 40
Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge .................................. 44
5.1 Els serveis d'orientació acadèmica suporten adequadament el procés
d'aprenentatge i els d'orientació professional faciliten la incorporació al mercat
laboral ...................................................................................................................... 44
M.U. en Lingüística Teòrica i Aplicada .................................................................. 46
M.U. en Estudis de Traducció ................................................................................. 48
5.2 Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d'estudiants i a les
característiques de la titulació ................................................................................. 50
Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius ................................... 54
M.U. en Lingüística Teòrica i Aplicada .................................................................. 54
6.1 Els resultats d'aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius
pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació ................................................. 54
6.2 Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d'avaluació són
adequats i pertinents per garantir l'assoliment dels resultats d'aprenentatge previstos
................................................................................................................................. 62
6.3 Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de
la titulació ................................................................................................................ 66
6.4 Els valors dels indicadors d'inserció laboral són adequats per a les
característiques de la titulació ................................................................................. 68
M.U. en Estudis de Traducció ................................................................................. 72
6.1 Els resultats d'aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius
pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació ................................................. 72

3

6.2 Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d'avaluació són
adequats i pertinents per garantir l'assoliment dels resultats d'aprenentatge previstos
................................................................................................................................. 80
6.3 Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de
la titulació ................................................................................................................ 84
6.4 Els valors dels indicadors d'inserció laboral són adequats per a les
característiques de la titulació ................................................................................. 87
4. Valoració i proposta del pla de millora ...................................................................... 91

4

0. Dades identificatives

Universitat

Universitat Pompeu Fabra

Nom del centre

UCA de Traducció i Ciències del Llenguatge

Dades de contacte

estudis.tcl@upf.edu

Responsable(s) de l’elaboració de
l’informe

Anna Espunya Prat i Sergi Torner Castells

Titulacions impartides al centre

Crèdits
ECTS

Coordinador
acadèmic /
responsable de
la titulació

Denominació

Codi
RUCT

Grau en Llengües
Aplicades

2500398

240

2009-2010

Sergi Torner
Castells

Grau en Traducció i
Interpretació

2500177

240

2008-2009

Sergi Torner
Castells

Màster universitari en
Estudis de Traducció

4312616

60

2010-2011

Patrick
Zabalbeascoa

Màster universitari en
Lingüística Teòrica i
Aplicada

4312412

60

2010-2011

Pilar Prieto
Vives

Màster universitari en
Estudis del Discurs:
4313988
Comunicació, Societat i
Aprenentatge

60

2013-2014

Montserrat
Ribas Bisbal
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Any d’implantació

Màster Universitari en Lingüística Teòrica i Aplicada
Resultats obtinguts
a l’anterior
acreditació

Canvis implementats

Autovaloració actual

GLOBAL

Acreditat en
progrés
d'excel·lència

1.1

S’assoleix

S’assoleix

1.2

S’assoleix

S'assoleix en progrés
vers l’excel·lència

1.3

S'assoleix en progrés
vers l’excel·lència

S’assoleix en progrés
vers l’excel·lència

1.4

S’assoleix

S'assoleix en progrés
vers l’excel·lència

1.5

S’assoleix

S’assoleix

Estàndard 1

S'assoleix en
progrés vers
l’excel·lència

S'assoleix en progrés
vers l’excel·lència

2.1

S'assoleix en progrés
vers l’excel·lència

S'assoleix en progrés
vers l’excel·lència

2.2

S'assoleix

S'assoleix en progrés
vers l’excel·lència

2.3

S'assoleix en progrés
vers l’excel·lència

S'assoleix en progrés
vers l’excel·lència

Estàndard 2

S'assoleix en
progrés vers
l’excel·lència

S'assoleix en progrés
vers l’excel·lència

3.1

S'assoleix

3.2

S'assoleix

El centre disposa de processos
plenament implementats pel
disseny, aprovació, seguiment S'assoleix en progrés
i acreditació de les titulacions, vers l’excel·lència
que s'han revisat regularment i
que es consideren molt útils
S'assoleix

3.3

S'assoleix

El centre disposa de manual
del SGIQ propi, que es revisa
S'assoleix en progrés
periòdicament. L’última
vers l’excel·lència
revisió s’ha fet el juny del
2019.

Estàndard 3

S'assoleix

S'assoleix en progrés
vers l’excel·lència

4.1

S'assoleix en progrés
vers l’excel·lència

S'assoleix en progrés
vers l’excel·lència
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4.2

S'assoleix en progrés
vers l’excel·lència

S'assoleix en progrés
vers l’excel·lència

4.3

S'assoleix

S’assoleix

Estàndard 4

S'assoleix en
progrés vers
l’excel·lència

S'assoleix en progrés
vers l’excel·lència

5.1

S'assoleix

S'assoleix en progrés
vers l’excel·lència

5.2

S'assoleix en progrés
vers l’excel·lència

S'assoleix en progrés
vers l’excel·lència

Estàndard 5

S'assoleix en
progrés vers
l'excel·lència

S'assoleix en progrés
vers l’excel·lència

6.1

A través de les evidències de
les assignatures seleccionades,
es mostra que es treballen les
competències i que els
S'assoleix en progrés
S'assoleix en progrés
estudiants assoleixen
vers l’excel·lència els resultats d'aprenentatge.
vers l’excel·lència
Les guies docents són
coherents i completes.
Satisfacció alta dels estudiants.

6.2

S'assoleix

Activitats formatives i sistema
d'avaluació plenament
S'assoleix en progrés
adequats i pertinents.
vers l’excel·lència
Alta satisfacció dels estudiants
amb l'actuació docent.

6.3

S'assoleix

6.4

No és pot valorar

S'assoleix

Estàndard 6

S'assoleix

S'assoleix en progrés
vers l'excel·lència

Excel·lents indicadors
acadèmics

S'assoleix en progrés
vers l’excel·lència

Màster Universitari en Estudis de Traducció
Resultats obtinguts a

Canvis implementats
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Autovaloració actual

GLOBAL
1.1

l’anterior acreditació
Acreditat
S'assoleix

S’assoleix
Creació de comissions pel
seguiment de les pràctiques S'assoleix en progrés
externes i pel procés
vers l'excel·lència
d’admissions
Especificació del barem de
priorització per l'admissió de
S’assoleix
candidats
S’han creat comissions de
seguiment de pràctiques i
S'assoleix en progrés
d’admissions de candidats.
vers l'excel·lència
Alta satisfacció dels graduats
amb l’organització del Màster.
S’assoleix
S'assoleix en progrés
vers l'excel·lència

1.2

S'assoleix

1.3

S'assoleix en
condicions

1.4

S'assoleix

1.5

S'assoleix

Estàndard 1

S'assoleix

2.1

S'assoleix en progrés
vers l’excel·lència

S'assoleix en progrés
vers l'excel·lència

2.2

S'assoleix

S'assoleix en progrés
vers l'excel·lència

2.3

S'assoleix en progrés
vers l’excel·lència

S'assoleix en progrés
vers l'excel·lència

Estàndard 2

S'assoleix en progrés
vers l'excel·lència

S'assoleix en progrés
vers l'excel·lència

3.1

3.2

S'assoleix

Estàndard 3

4.1

4.2

S'assoleix

El centre disposa de processos
plenament implementats pel
disseny, aprovació, seguiment S'assoleix en progrés
i acreditació de les titulacions, vers l'excel·lència
que s'han revisat regularment i
que es consideren molt útils
S'assoleix

S'assoleix
El centre disposa de
El centre disposa de manual
manual del SGIQ
del SGIQ propi, que es revisa
propi, que es revisa
S'assoleix en progrés
periòdicament. L’última
periòdicament.
vers l’excel·lència
revisió s’ha fet el juny del
L’última revisió s’ha
2019.
fet el juny del 2019.
S'assoleix en progrés
S'assoleix
vers l’excel·lència
Alta proporció de professorsdoctors,
de prestigi amb el seu
S'assoleix en progrés
S'assoleix en progrés
camp.
vers l’excel·lència
vers l'excel·lència
Alta satisfacció dels estudiants
amb el professorat.
Reducció de la ràtio estudiants S'assoleix en progrés
S'assoleix
ETC per PDI ETC
vers l'excel·lència
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4.3

S'assoleix

Estàndard 4

S'assoleix

S’assoleix
S'assoleix en progrés
vers l'excel·lència
S’assoleix
S'assoleix en progrés
vers l'excel·lència
S'assoleix en progrés
vers l'excel·lència

5.1

S'assoleix
S'assoleix en progrés
5.2
vers l'excel·lència
S'assoleix en progrés
Estàndard 5
vers l'excel·lència

6.1

6.2

6.3
6.4
Estàndard 6

A través de les evidències de
les assignatures seleccionades,
es mostra que es treballen les
competències i que els
estudiants assoleixen
S'assoleix en progrés
S'assoleix
els resultats d'aprenentatge.
vers l'excel·lència
Les guies docents són
coherents i completes.
Satisfacció alta dels
estudiants.
Activitats formatives i sistema
d'avaluació plenament
S'assoleix en progrés
S'assoleix
adequats i pertinents.
vers l'excel·lència
Alta satisfacció dels estudiants
amb l'actuació docent.
S'assoleix en progrés
Excel·lents indicadors
S'assoleix en progrés
vers l'excel·lència
acadèmics
vers l'excel·lència
S'assoleix en progrés
S’assoleix
vers l'excel·lència
S'assoleix en progrés
S'assoleix
vers l'excel·lència
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1. Presentació del centre
La presentació del centre està inclosa al Manual del SGIQ, publicat a la pàgina
web del centre.
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2. Procés d'elaboració de l'autoinforme
Per a l'elaboració d'aquest autoinforme s'ha nomenat un Comitè Intern d'Acreditació
(CAI) en l'àmbit de la traducció i la lingüística, presidit per la coordinadora de la UCA
de Traducció i Ciències del Llenguatge i integrat per: coordinadors del Màster en
Lingüística Teòrica i Aplicada i Màster en Estudis de Traducció, responsable de qualitat
de la UCA de Traducció i Ciències del Llenguatge, cap de la UGA de Traducció i
Ciències del Llenguatge, 2 professors i 2 estudiants dels màsters, i personal tècnic i de
gestió de la secretaria i de l'Oficina Tècnica de Qualitat (OTQ) de la UPF. El Comitè va
establir una sèrie de subcomissions i reunions específiques per titulació i per estàndard,
en sí de les quals s'han anat configurant tant l'autoinforme com les evidències i s'ha
creat un espai virtual compartit perquè tots els seus membres tinguin accés a la
documentació. El Comitè Intern s'ha reunit en 4 ocasions.
Paral·lelament s'ha informat sobre l'inici i el desenvolupament de tot el procés al
personal docent a través dels òrgans de govern i dels canals habituals de difusió, com
ara els butlletins electrònics, e-mail i xarxes socials. Els estudiants també han estat
informats a través dels seus representants o delegats i de reunions específiques amb el
president de la CAI. Així mateix, el personal de gestió del centre ha rebut informació i
formació tècnica a través de reunions i comunicacions electròniques.
Un cop elaborat l'autoinforme, s'ha sotmès a exposició pública adreçada a tots
els col·lectius ja esmentats i al conjunt de la comunitat universitària de la UPF.
Volem ressaltar la gran implicació de tots els membres del Comitè Intern
d'Acreditació en el desenvolupament d'aquest procés, ja que l'elaboració de
l'autoinforme s'ha convertit en un espai real de reflexió i anàlisi del funcionament dels
títols dels àmbits de la traducció i la lingüística.
Dates de reunions Comitè Intern d'Acreditació: 8 de febrer, 27 de març i 27
de maig de 2019 i 27 de juny.
Exposició pública de l'autoinforme: l'autoinforme s'ha exposat públicament a
la comunitat universitària i als grups d'interès entre els dies 17 de juny i 21 de juny. S'ha
difós informació sobre el procés i accés a la informació mitjançant correus electrònics
específics per col·lectius; avisos a la intranet dirigits a tota la comunitat universitària i
xarxes socials.
Aportacions durant el procés d'exposició pública: S’han precisat algunes
dades sobre la participació en l’enquesta de satisfacció amb la docència (Avaldo) en
l’estàndard 3.2.

Aquest informe ha estat aprovat per la Comissió de Qualitat del Centre amb data
27/06/2019.
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3. Valoració de l'assoliment dels estàndards d'acreditació
Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu

1.1 El perfil de competències de la titulació és consistent amb els
requisits de la disciplina i amb el nivell formatiu del MECES
Les titulacions oficials que formen part de l’actual procés d’acreditació es van presentar
per les vies corresponents a l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya (AQU Catalunya) per a la seva verificació i per a la seva acreditació
posterior, tal com indica el SGIC del Centre i d’acord amb el que estableix el Reial
Decret 1393/2007 i el Reial Decret 861/2010, on es regulen els ensenyaments
universitaris oficials.
Les titulacions presentades van obtenir un informe favorable per part d’AQU
Catalunya i en conseqüència, una resolució favorable de verificació, així com de
renovació de l'acreditació.
El perfil de competències dels màsters que es presenten a acreditar és consistent
amb els requisits de la disciplina i coherent amb el nivell formatiu del MECES en les
seves respectives verificacions i el propi procés d'acreditació.
Al mateix temps, segons l’avaluació de la sol·licitud de verificació de títol
oficial dels màsters universitaris i la seva acreditació posterior, portada a terme per
AQU, el perfil de formació (redactat en competències) dels plans d’estudis és adequat,
tant des del punt de vista de la seva formulació, com pel que fa a la seva estructura,
contingut i nivell acadèmic.
Autovaloració:
D’acord amb aquesta informació, i segons la rúbrica establerta per AQU a la seva guia
per a la acreditació, la valoració d’aquest subestàndard és de: s’assoleix.

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
M.U. en Lingüística Teòrica i Aplicada
L'any 2015 el Màster en Lingüística Teòrica i Aplicada va obtenir l'acreditació en
progrés vers l’excel·lència en el procés d’avaluació establert a la Guia per a
l’acreditació de les titulacions oficials de grau i màster, aprovada per la Comissió
d’Avaluació de la Qualitat d’AQU Catalunya. També va obtenir l'acreditació amb
excel·lent en la dimensió d'internacionalització en el mateix procés d'avaluació.
En els darrers anys el Màster en Lingüística Teòrica i Aplicada s'ha distingit per
la seva alta qualitat acadèmica. L'any 2014 el programa va ser distingit amb la
menció International Master's Programme, atorgada per l'Agència de Gestió d'Ajuts
Universitaris i de Recerca (AGAUR), amb un finançament específic de 5.000,00€.
Aquest programa reconeix aquells programes de màster de Catalunya amb més
dimensió internacional i qualificació del professorat. Actualment, el Màster es troba en
12

la quarta posició de l'estat espanyol, segons el rànquing de "El Mundo". Per dur a
terme aquesta classificació, El Mundo ha comptat amb la col·laboració de prop de 800
professors i experts, estudiants i empreses col·laboradores, que han fet la seva tasca
analítica a partir d'un total de 25 criteris de selecció, repartits en cinc apartats: Demanda
de màster, Recursos humans, Pla d'estudis, Resultats i Mitjans materials.
El pla d'estudis i l'estructura del currículum són clarament coherents amb el
perfil de competències i amb els objectius de la titulació. Segons l’informe de
verificació d’AQU, la informació sobre la planificació de la titulació es considera
excel·lent en relació amb la coherència del conjunt de mòduls o matèries del pla
d’estudis, amb les competències del títol i en relació amb la coherència interna entre els
resultats d’aprenentatge i activitats formatives, metodologies docents i sistemes
d’avaluació dels mòduls i matèries.
A continuació fem una breu descripció de les modificacions que s’han anat
introduint en l’estructura acadèmica del pla d’estudis per tal d’entendre l’evolució del
màster des de la seva darrera acreditació. Cal destacar que aquest conjunt
d’actualitzacions són el resultat de l’anàlisi que es duu a terme periòdicament del pla de
estudis de la titulació.
Modificacions a partir del curs 2015-16:
A partir del curs 2015-16 i arran de la darrera acreditació del títol, la coordinació del
Màster va plantejar una sèrie de petits canvis que afecten només algun canvi de títol
d'assignatura i de calendarització. Així, en els darrers dos cursos acadèmics s'han
proposat de forma interna els següents canvis, que afecten les següents assignatures del
Pla d'Estudis. Cap d'aquestes modificacions, autoritzades per la Comissió de Postgrau i
Doctorat i per la Comissió d'Ordenació Acadèmica de la UPF, suposen cap canvi en la
naturalesa i els objectius del títol: totes han estat motivades per l'adequació del títol de
l'assignatura i els seus continguts, així com per l'adaptació de continguts i
seqüenciacions amb la resta de continguts del Màster.
Acord de Comissió d’Ordenació Acadèmica de 12 de juliol de 2016
1. Canvi de denominació de les següents assignatures optatives:
• Qüestions de Lingüística Empírica, amb una càrrega lectiva de 5 ECTS, passa a
dir-se Investigacions Empíriques sobre la Llengua i el Pensament
• Processament de la Parla, amb una càrrega lectiva de 5 ECTS, passa a dir-se
Semàntica Computacional
2. Canvi de trimestre d’impartició de les següents assignatures optatives:
• Gramàtica Pedagògica de l’Espanyol, amb una càrrega lectiva de 5 ECTS, passa
del primer al segon trimestre
• Processaments i Habilitats en el aula, amb una càrrega lectiva de 5 ECTS, passa
del segon al primer trimestre
• Semàntica Computacional (abans Processament de la Parla), amb una càrrega
lectiva de 5 ECTS, passa del segon al primer trimestre
• Investigacions Empíriques sobre la Llengua i el Pensament (abans Qüestions de
lingüística empírica), amb una càrrega lectiva de 5 ECTS, passa del tercer al
primer trimestre
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Acord de Comissió d’Ordenació Acadèmica de 20 de juny de 2017
1. Canvi de denominació de les següents assignatures optatives:
• Investigacions Empíriques sobre la Llengua i el Pensament, amb una càrrega
lectiva de 5 crèdits ECTS, passa a denominar-se Trastorns del Llenguatge i la
Cognició; Enfocaments Empírics.
• Cognició i Competència Lingüística, amb una càrrega lectiva de 5 crèdits
ECTS, passa a denominar-se Cognició i Adquisició del Llenguatge.
• Lexicologia i Lexicografia, amb una càrrega lectiva de 5 crèdits ECTS, passa a
denominar-se Lèxic i Ensenyament de la Llengua.
2. Canvi de trimestre d’impartició de les següents assignatures optatives:
• Trastorns del Llenguatge i la Cognició: Enfocaments Empírics
(abans Investigacions Empíriques sobre la Llengua i el Pensament), amb una
càrrega lectiva de 5 crèdits ECTS, passa d'impartir-se al primer trimestre del
primer curs a impartir-se al segon.
Acord de Comissió d’Ordenació Acadèmica de 19 abril de 2018
1. Canvi de denominació de les següents assignatures optatives:
• Terminologia i societat: necessitats professionals i aplicacions, de caràcter
optatiu i amb una càrrega lectiva de 5 crèdits ECTS, passa a dir-se
Terminologia, Neologia i Societat
• Anàlisi del Discurs I, de caràcter optatiu i amb una càrrega lectiva de 5 ECTS,
passa a dir-se Teories de l’Enunciació i Gèneres Orals
• Anàlisi del Discurs 2, de caràcter optatiu i una càrrega lectiva de 5 crèdits ECTS,
passa a dir-se Discurs i Cognició Social
• Text i Traducció, de caràcter optatiu i una càrrega lectiva de 5 crèdits ECTS,
passa a dir-se Traducció i Text
• Lingüística Aplicada a la Traducció, de caràcter optatiu i amb una càrrega
lectiva de 5 crèdits ECTS, passa a dir-se Traducció i Llengua
Finalment, els resultats de l'Enquesta de Satisfacció dels Graduats 2017-2018
ens indiquen que la satisfacció dels titulats del Màster és notable/alta (de 3,5 sobre 5).
El percentatge d'estudiants que es declaren satisfets és del 75%, superior a la mitjana de
satisfacció dels Màsters del Departament de Traducció i de la UPF:
Satisfacció dels titulats de MÀSTER amb l'organització del màster (Estàndard 1.2
i 1.4)
Departament de
Lingüística Teòrica i
Total MÀSTERS
Traducció i Ciències
Aplicada
UPF
del Llenguatge
Satisfets/etes
Satisfets/etes
Satisfets/etes
Mitjana
Mitjana
Mitjana
(% valoren 4 i
(% valoren 4 i
(% valoren 4
(1 -5)
(1 -5)
(1 -5)
5)
5)
i 5)

p2 -El màster està
ben organitzat
(coordinació i
3,50
75,00
3,68
seqüenciació
d’assignatures,
horaris, etc.)
Font: Enquesta de Satisfacció dels Graduats 2017-2018
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68,42

3,52

64,19

Autovaloració:
D’acord amb la informació exposada, i segons la rúbrica establerta per AQU a la seva
guia per a la acreditació, la valoració d’aquest subestàndard és de: s'assoleix en progrés
vers l'excel·lència.

M.U. en Estudis de Traducció
La versió actual del Pla d'Estudis és el resultat de la modificació presentada a AQU i
resolta favorablement en el marc de l'anterior acreditació al 2015 amb efectes a partir
del curs 2016-2017. Segons l’informe de modificació d’AQU, la informació sobre la
planificació de la titulació es considera favorable en relació amb la coherència del
conjunt de mòduls o matèries del pla d’estudis amb les competències del títol i en
relació amb la coherència interna entre els resultats d’aprenentatge i les activitats
formatives, metodologies docents i sistemes d’avaluació. En el cas del màster
en Estudis de la Traducció, no s’han fet modificacions en el pla de estudis des de la seva
darrera acreditació al 2015.
L'AQU va plantejar millores al seguiment de les pràctiques externes i al procés
d'admissions, i per ambdós es van crear comissions per fer aquesta millora. Les
comissions de seguiment i control de les pràctiques externes i de selecció de candidats
per a l'admissió funcionen amb normalitat i eficàcia. S'ha creat una normativa única per
a totes les orientacions de Treball de Fi de Màster (TFM) i s'ha creat una comissió de
seguiment i coordinació dels TFMs, tal i com es va plantejar en la proposta de millora
TRADUCCIÓ.0077. El més destacat d'aquests darrers anys és la constatació de
l'assoliment dels objectius que es pretenien aconseguir amb les modificacions fetes al
pla d’estudis a l'any 2015.
Finalment, els resultats de l'Enquesta de Satisfacció dels Graduats 2017-2018
ens indiquen que la satisfacció dels titulats del Màster és alta (de 3,89 sobre 5). El
percentatge d'estudiant que es declaren satisfets és del 77,78.%. Ambdues dades superen
la mitjana de satisfacció dels Màsters del Departament de Traducció i de la UPF:
Satisfacció dels titulats de MÀSTER amb l'organització del màster (Estàndard 1.2
i 1.4)
Estudis de
Traducció

Departament de
Traducció i Ciències
del Llenguatge

Total MÀSTERS
UPF

Satisfets/etes
Satisfets/etes
Mitjana
Mitjana Satisfets/etes (% Mitjana
(% valoren 4 i
(% valoren 4
(1 -5)
(1 -5)
valoren 4 i 5)
(1 -5)
5)
i 5)

p2 -El màster està
ben organitzat
(coordinació i
3,89
77,78
3,68
68,42
seqüenciació
d’assignatures,
horaris, etc.)
Font: Enquesta de Satisfacció dels Graduats 2017-2018
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3,52

64,19

Autovaloració:
D’acord amb la informació exposada, i segons la rúbrica establerta per AQU a la seva
guia per a la acreditació, la valoració d’aquest subestàndard és de: s'assoleix en progrés
vers l'excel·lència.

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
M.U. en Lingüística Teòrica i Aplicada
Des de fa quatre cursos acadèmics, una de les característiques importants del Màster en
Lingüística Teòrica i Aplicada és que té una alta demanda que supera com a mínim el
200% en el nombre de places ofertes (35 places) i que ha arribat al 300% en els darrers
dos anys, amb un total de 98 preinscrits al curs acadèmic 2017-18 i als 104 preinscrits al
curs acadèmic 2018-19. A continuació oferim les dades d'oferta, demanda i matrícula
durant els darrers 6 anys acadèmics:
1.1 Oferta, demanda i matrícula
Curs acadèmic 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Oferta de places
30
30
30
35
35
35
a 1r curs (O)
Demanda en 1a
39
47
88
81
98
104
opció (D)
Ràtio D/O
1,30
1,57
2,93
2,31
2,80
2,97
Nou ingrés
26
26
31
28
23
27
Aquest alt grau d'èxit en la demanda ens permet fer una selecció acurada dels
estudiants, que és clarament molt positiva per a la qualitat del mateix. Actualment el
Màster ofereix 35 places en total. El perfil personal i acadèmic òptim de l'estudiant del
Màster en Lingüística Teòrica i Aplicada es considera el d'un graduat amb un potencial
acadèmic alt (evidenciat a través del seu expedient acadèmic), un gran interès per la
comprensió del llenguatge i la comunicació i una gran motivació per a la investigació
lingüística de nivell avançat. Es prefereix un bon grau de competència -B2- (passiva i
activa) en almenys una llengua diferent de la pròpia (o pròpies), preferentment l'anglès.
El nostre objectiu és assegurar que els estudiants admesos tingui el perfil
d'ingrés adequat per a la titulació i el seu nombre sigui coherent amb el nombre de
places. En els darrers 4 anys un comitè de selecció format per tres professors del Màster
ha aplicat el següent barem de priorització:
Expedient acadèmic 70%
Coneixement (nivell B2) de l'anglès 10%
Formació acadèmica i professional complementària 5%
Experiència investigadora 5%
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Experiència laboral / docent 5%
Coneixement (nivell B2) d'altres llengües 5%
La comissió de selecció té en compte també l'adequació entre els interessos del
candidat i les línies d'investigació ofertes pels professors del màster.
Cal esmentar que en les darreres edicions el nombre d'inscrits no arriba al
nombre de places ofertes (35). Això es deu a l'estricta selecció dels estudiants, que
volem que respongui a un perfil d'estudiant amb un expedient acadèmic alt i una
bona motivació. També hi ha jugat un paper important el fet que un grup no
menyspreable d'estudiants acceptats decideixen no preinscriure's o no matricular-se.
Molts d'aquests estudiants també han efectuat la preinscripció a d'altres Màsters i
acaben decidint-se per d'altres estudis. En aquest sentit, fem una proposta de millora
(TRADUCCIO.0019) que caldria coordinar amb el servei de Postgrau per a què els
estudiants admesos puguin rebre informació acadèmica valuosa i atractiva des del
mateix dia de l’admissió que reforci el vincle de l’estudiant amb el màster.
El grau d'internacionalització dels nostres estudiants és molt alt. A continuació
oferim les dades de procedència dels estudiants durant els darrers 6 anys acadèmics.
Podem veure com en les darreres 6 edicions les dades de procedència ens indiquen com
els estudiants internacionals formen entre un 57% i un 78% dels estudiants, segons l'any
acadèmic analitzat.
1.2 Procedència
Curs acadèmic 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
UPF
5
3
5
5
1
3
Sistema
2
5
2
3
2
6
Universitari
Català (SUC)
Espanya
4
4
5
3
2
2
Estrangeres i
15
14
19
17
18
16
altres

Autovaloració:
D’acord amb la informació exposada, i segons la rúbrica establerta per AQU a la seva
guia per a la acreditació, la valoració d’aquest subestàndard és de: s'assoleix en progrés
vers l’excel·lència.

M.U. en Estudis de Traducció
El MET presenta una alta demanda. En els últims anys la demanda en primera opció és
el doble que l'oferta de places. A continuació oferim les dades d'oferta, demanda i
matrícula durant els darrers 6 anys acadèmics
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1.1 Oferta, demanda i matrícula
Curs acadèmic 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Oferta de places
40
40
40
40
40
40
a 1r curs (O)
Demanda en 1a
56
55
59
99
91
84
opció (D)
Ràtio D/O
1,40
1,38
1,48
2,48
2,27
2,10
Nou ingrés
35
41
39
41
36
33
Aquesta alta demanda permet fer una selecció acurada dels perfils d'estudiants
adequats pel màster. El perfil d'ingrés adequat és el d'un estudiant de postgrau interessat
en la pràctica traductora i en la reflexió sobre la traducció, ja sigui en l'aspecte
investigador/acadèmic o en l'aspecte professionalitzador (traducció especialitzada
humanisticoliterària, cientificotècnica i juridicoeconòmica). Es requereix també un
nivell C1 d'espanyol i, com a mínim, un nivell B2 d'anglès.
Per tal d'assegurar que els estudiants admesos tingui el perfil d'ingrés adequat
per a la titulació, un comitè de selecció format pel coordinador i dos professors del
Màster aplica el següent barem de priorització:
Expedient i certificats acadèmics 55%
Formació específica en estudis de traducció 10%
Experiència investigadora 5%
Experiència en traducció i/o interpretació 10%
Experiència docent 5%
Nivell d'anglès superior a B2 i coneixement d'altres llengües 10%
Experiència en redacció en anglès o espanyol 5%
El MET té un elevat nivell d'internacionalització, tal i com es pot veure en les
següents taula.
1.2 Procedència
Curs acadèmic 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
UPF
5
4
2
3
3
5
SUC
10
6
14
5
8
9
Espanya
1
6
4
8
7
2
Estrangeres i
19
25
19
25
18
17
altres
La valoració que fem destaca dos punts fonamentals.
1. Constatem la nostra satisfacció pel procés de selecció i admissió de candidats,
tan pel suport de l'oficina de admissions com per la comissió específica del
Màster per avaluar i seleccionar les admissions.
2. Constatem que la ràtio de demanda/oferta ha millorat molt en els últims cinc
anys. Fem una valoració positiva de la demanda i del perfil i adequació dels
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candidats perquè permet fer previsions i tenir estabilitat. Valorem positivament
la relació d'estudiants estrangers.
Ens agradaria millorar en la ràtio entre demanda total i admesos. En els últims
anys no sempre s'han cobert places perquè els estudiants a última hora decideixen no
matricular-se. És a dir, tot i que sempre hi ha més candidats que oferta de places, hi ha
candidats seleccionats que finalment decideixen no matricular-se. Aquesta situació és
difícil de preveure, perquè, en ocasions, fins i tot arriben a pagar la reserva de plaça, i
no tenim manera de saber quina ha estat la seva decisió fins al dia de la tutoria inicial,
quan no es presenten. Sembla que alguns candidats, sobretot de fora del país, tenen prou
poder econòmic per fer la seva reserva de plaça en diversos màsters i així poden esperar
a última hora per prendre la seva decisió final.
Accions de millora:
Si el nostre diagnòstic sobre l'origen del problema, o almenys en aquest punt, és
encertat, és un problema de difícil solució, ja que és imprevisible. Proposem fer un
estudi sobre els candidats del passat que han decidit no matricular-se a última hora i
veure si efectivament mostren algun tret comú i ser més cautelosos a l'hora d'aprovar les
admissions de candidats que mostren el tret distintiu (TRADUCCIÓ.0021). També
proposem millorar la difusió del Màster per atraure millors candidats
(TRADUCCIÓ.0022).
Autovaloració:
D’acord amb la informació exposada, i segons la rúbrica establerta per AQU a la seva
guia per a la acreditació, la valoració d’aquest subestàndard és de: s'assoleix.

1.4 La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats
M.U. en Lingüística Teòrica i Aplicada
1.4.1. Coordinació docent
La docència del Màster de Lingüística Teòrica i Aplicada està coordinada de
diverses maneres complementàries. En primer lloc, per la mateixa coordinació del
màster, portada a terme per la coordinadora del programa, juntament amb l'ajuda regular
i constant dels tutors acadèmics i la direcció del Departament, última responsable del
Programa de Màster. Aquestes reunions es fan trimestralment i avaluen el dia a dia del
programa i fan propostes de millores específiques. A més de les actuacions diverses i
regulars de reunió i coordinació d'aquest nucli, com ara les reunions periòdiques amb
els delegats de curs, hi ha altres vies de coordinació.
La coordinació del màster s’encarrega, a més de vetllar pel bon funcionament
del dia a dia del programa, de coordinar els plans docents i de publicar i d’actualitzar
diversos documents referents a les normes que regulen i afecten els estudiants, com
poden ser la normativa i la guia per a l'elaboració del treball de fi de màster (TFM), i
també orientant els presidents dels tribunals d’avaluació d’aquests treballs. També es
vetlla per tal que el Pla d'Acció Tutorial conjunt sigui un èxit (vg. estàndard 5.1).
Pel que fa a la coordinació docent, el coordinador i els tutors organitzen una
reunió anual amb els professors del Màster. Els professors publiquen amb prou
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antelació els seus plans docents per a cada assignatura, la qual cosa permet, a través de
carpetes compartides, el coneixement mutu dels objectius docents, els continguts, la
metodologia i els sistemes d'avaluació de cada membre del professorat.
La coordinació del Màster enllaça directament amb la Comissió de Recerca,
Postgrau i Doctorat, en la qual es fa el seguiment dels màsters. Tant el cap de
Departament com el coordinador del màster són membres de la comissió. També
compta amb representació i participació dels estudiants. Una comunicació fluïda i una
activitat regular d’aquesta comissió repercuteixen molt positivament en el bon
funcionament del màster en els seus diferents aspectes (investigació, professorat,
qüestions didàctiques, etc.).
A més, hi ha una gran coordinació d'esforços i d’uniformització de criteris pel
que fa als TFM en molts aspectes, entre els quals destaquen: la tasca de direcció i
tutorització individual de cada TFM; la sintonia cronològica, amb un calendari
compartit per les diverses fases d'elaboració del TFM; la selecció i l’actuació dels
tribunals avaluadors, i els sistemes d'avaluació. Cal destacar es nomenen 2 presidents de
Tribunal de TFM per organitzar i gestionar el procés d’avaluacions del TFM. La figura
de president de Tribunal de TFM existeix tant el MLTA com en el MET.

1.4.2. Valoració per part dels titulats
Com es pot veure a la següent taula, la satisfacció dels titulats del Màster amb
l'organització del màster és de 3,5 sobre 5. Com hem mencionat anteriorment, el
percentatge d'estudiants que es declaren satisfets és del 75%, 7 punts més alt que el
percentatge d’estudiants satisfets d'altres Màsters del Departament i 11 punts més alt
que el d'altres Màsters de la UPF.
Departament de
Lingüística Teòrica i
Total MÀSTERS
Traducció i Ciències
Aplicada
UPF
del Llenguatge
Satisfets/etes
Satisfets/etes
Satisfets/etes
Mitjana
Mitjana
Mitjana
(% valoren 4 i
(% valoren 4 i
(% valoren 4
(1 -5)
(1 -5)
(1 -5)
5)
5)
i 5)

p2 -El màster està
ben organitzat
(coordinació i
3,50
75,00
3,68
seqüenciació
d’assignatures,
horaris, etc.)
Font: Enquesta de Satisfacció dels Graduats 2017-2018

68,42

3,52

64,19

Accions de millora:
Per tal de millorar tant la coordinació de continguts com la seva seqüenciació
entre assignatures obligatòries (troncals), metodològiques i d'especialitat, ens proposem
organitzar una comissió acadèmica interna del Màster que tingui com a objectiu
específic vetllar per aquesta coordinació acadèmica (Proposta de millora
TRADUCCIO.0015). La Comissió interna estaria formada per un representant de cada
especialitat, pel coordinador i pels tutors i la seva funció serà la de vetllar per
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l'organització i seqüenciació de continguts del Màster i de cada especialitat. Les pautes
sobre seqüenciació de continguts elaborades per aquesta comissió facilitaran criteris per
a l’assignació docent.
Autovaloració:
D’acord amb la informació exposada, la valoració d’aquest subestàndard és de: assoleix
en progrés vers l'excel·lència.

M.U. en Estudis de Traducció
1.4.1 Comissions existents i mecanismes de coordinació de la titulació:
La titulació és de l'UCA de Traducció i Ciències del Llenguatge que és la responsable
última de la creació i funcionament de tots els Màsters que són de la seva competència,
inclòs el d'Estudis de la Traducció. La coordinació del títol és responsabilitat d'un
membre del Departament nomenat per la direcció, com a Coordinador del Màster, i de
la Comissió de Recerca, Postgrau i Doctorat, que té competències en l’organització o
gestió de les activitats de formació de postgrau i doctorat del Departament.
A banda d'això, el Màster compta amb comissions específiques de la seva
titulació: la comissió de seguiment de les pràctiques, i la comissió de selecció de
candidats per a l'admissió al Màster. També existeixen diverses figures que ajuden a
coordinar diversos aspectes del Màster. Els tutors acadèmics recullen observacions
sobre interaccions entre assignatures (coincidències de terminis de treballs, solapaments
de continguts, etc.) i n’informen al coordinador per tal que pugui impulsar millores en
les programacions. També tenim una tutoria, al càrrec d'una tercera persona, específica
pel seguiment de les pràctiques externes: el tutor de pràctiques. Cal ressenyar també la
figura del President de Tribunals de Treballs de Fi de Màster, que té responsabilitats
associades amb la gestió i organització del procés d'avaluacions dels TFM. Des del
2016 es nomenen 2 presidents de Tribunal de TFM cada curs, per cobrir millor aquesta
tasca. Totes aquestes figures són docents actius del PDI permanent al programa del
Màster i estan en permanent contacte per gestionar el bon funcionament del Màster en
tots els seus aspectes i solucionar incidències que es puguin produir.
1.4.2. Valoració per part del titulats
Com es pot veure a la següent taula, la satisfacció dels titulats del Màster amb
l'organització del màster és alta, de gairebé 4 sobre 5. Com hem mencionat
anteriorment, el percentatge d'estudiants que es declaren satisfets es pràcticament del
78%, 9 punts més alt que el percentatge d’estudiants satisfets d'altres Màsters del
Departament i 13 punts més alt que el d'altres Màsters de la UPF.
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Satisfacció dels titulats de MÀSTER amb l'organització del màster (Estàndard 1.2
i 1.4)
Estudis de
Traducció

Departament de
Traducció i Ciències
del Llenguatge

Total MÀSTERS
UPF

Satisfets/etes
Satisfets/etes
Mitjana
Mitjana Satisfets/etes (% Mitjana
(% valoren 4 i
(% valoren 4
(1 -5)
(1 -5)
valoren 4 i 5)
(1 -5)
5)
i 5)

p2 -El màster està
ben organitzat
(coordinació i
3,89
77,78
3,68
68,42
seqüenciació
d’assignatures,
horaris, etc.)
Font: Enquesta de Satisfacció dels Graduats 2017-2018

3,52

64,19

Accions de millora:
Creació d'una comissió interna de coordinació de la titulació. (Proposta
TRADUCCIO.0018): No tenim una comissió amb el nom oficial de "Comissió Interna
de Coordinació de la Titulació", i caldria tenir-la. De fet, assumiria el conjunt de la feina
(i li donaria més visibilitat) que ja fan els esmentats tutors acadèmics, el de pràctiques,
els presidents de tribunal de TFM, conjuntament amb les comissions de seguiment de
les pràctiques i de selecció de candidats per a l'admissió al Màster.
Autovaloració:
D’acord amb la informació exposada, la valoració d’aquest subestàndard és de:
s'assoleix en progrés vers l'excel·lència.

1.5 L'aplicació de les diferents normatives es realitza de manera
adequada i té un impacte positiu sobre els resultats de la titulació
Els títols que es presenten estan correctament verificats i acreditats i satisfan el marc
legal universitari. A més, s'ha dut a terme l'anàlisi anual de seguiment de les titulacions i
s'han introduït les millores corresponents que han estat degudament aprovades pels
òrgans interns del Centre, els òrgans de govern de la UPF i s'ha comunicat a AQU
Catalunya pels canals establerts. La normativa que regula els plans d'estudi es considera
adequada per al desenvolupament de les titulacions, i també per a la consecució d'uns
resultats molt satisfactoris. Addicionalment, el Centre posa a disposició de tots els grups
d'interès les normatives acadèmiques i de funcionament que es poden consultar
a: https://seuelectronica.upf.edu/normativa-academica-d-estudis-oficials.
Finalment,
podem afirmar que les anteriors normatives contribueixen favorablement a l'obtenció de
resultats satisfactoris, tal com demostren els indicadors acadèmics obtinguts en les
diferents titulacions objecte d'acreditació.
Autovaloració:
Els resultats derivats de l'aplicació de la normativa són satisfactoris. Per aquest motiu,
considerem que aquest subestàndard s’assoleix.
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Estàndard 2: Pertinència de la informació pública

2.1 La institució publica informació veraç, completa, actualitzada i
accessible sobre les característiques de la titulació i el seu
desenvolupament operatiu
La universitat publica i actualitza sistemàticament els continguts adequats per als
grups d'interès als quals es dirigeix; i els divideix en quatre grans àmbits: la universitat,
els estudis, la recerca i innovació, i els serveis. Dins de l'apartat sobre la universitat, cal
assenyalar el rendiment de comptes, amb la publicació de dades sobre els aspectes
acadèmics, docents i de serveis de la institució. Aquests grans àmbits es complementen
amb diferents accessos temàtics i dinàmics, que varien en funció de l'oportunitat, com
ara l'accés directe a la matrícula, a l'oferta complementària d'extensió universitària, o als
premis del Consell Social de la universitat.
Les titulacions del centre disposen d'un espai web públic amb informació sobre
els objectius i el perfil d'ingrés de la titulació, pla d'estudis, plans docents, professorat,
guies del Treball de Fi de Grau i Treball de Fi de Màster, tutories, normatives
relacionades, horaris, mobilitat, pràctiques, i inserció laboral. Tanmateix, voldríem
millorar encara més aquest darrer punt, tal i com expliquem a la proposta de millora.
Sota l'àmbit de Serveis i Activitats, l'estudiant accedeix directament als recursos
necessaris per dur a terme les seves activitats a la institució: serveis per a la inclusió de
la discapacitat, participació dels estudiants, serveis als graduats, servei de carreres
professionals, idiomes, informació sobre els espais del campus, cultura i esport
universitari.
Un altre dels apartats rellevants és l'accés directe a l'espai dedicat a la Garantia
de Qualitat, on tots els grups d'interès, fins i tot de fora de la comunitat universitària,
poden accedir a memòries de la titulació, informes de seguiment, acreditacions i
distincions, o altres documents rellevants com els principals indicadors de qualitat.
Cal assenyalar que existeixen accessos directes i específics amb continguts
rellevants per als futurs estudiants, d'orientació acadèmica i tutories i, recentment, s'ha
obert un espai adreçat específicament als estudiants incoming.
El centre, publica i actualitza de forma pertinent tota la informació dels
programes i el seu desenvolupament operatiu, de manera clara, accessible i adaptada als
diferents grups d'interès. El web del centre inclou els continguts mínims definits per
AQU Catalunya.
Enllaç a la web del centre: https://www.upf.edu/web/traduccio
La taula següent mostra els resultats de l'enquesta de satisfacció dels resultats de
màster amb la informació pública sobre la titulació. Podem observar que la mitjana de
satisfacció és elevada (4 sobre 5) i comparable al global dels estudis de Traducció i
Ciències del Llenguatge i al global dels estudis de màster de la UPF.
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Satisfacció dels titulats de MÀSTER amb la informació pública sobre la titulació.
La informació pública sobre el màster és
accessible, completa i està actualitzada
(Estàndard 2.1)

Mitjana Satisfets/etes Respostes Participació
(1 -5) (% valoren 4 i
5)

Estudis de Traducció
4,00
77,78
Lingüística Teòrica i Aplicada
4,00
75,00
Departament de Traducció i Ciències del 4,11
84,21
Llenguatge
Total màsters UPF
3,98
82,33
Font: Enquesta de Satisfacció dels Graduats 2017-2018

9
4
19

24,32%
16,67%
23,75%

216

25,29%

Accions de millora:
En resposta a la proposa de millora TRADUCCIÓ.0054 s'ha fet una nova web unificada
per ala UCA i, per tant, considerem, assolida la proposta.
A més, proposem ampliar la informació de les sortides laborals, especialment pel
que fa a l'especialització de lingüística computacional del Màster de Lingüística Teòrica
i Aplicada (TRADUCCIÓ.0025). Considerem que caldria donar informació més
específica sobre quines sortides laborals té un lingüista computacional, ja que és una de
les especialitats amb més demanda actualment i la previsió és que segueixi creixent.
Autovaloració:
El centre publica informació veraç, completa, actualitzada i accessible de les titulacions.
Per aquest motiu, considerem que aquest subestàndard s'assoleix en progrés vers
l'excel·lència.

2.2 La institució publica informació sobre els resultats acadèmics i de
satisfacció
La informació que publica el centre és la necessària perquè els grups d'interès puguin
dur a terme les seves activitats acadèmiques, docents o d'investigació amb èxit.
Les titulacions del centre disposen d'un públic públic web on publiquen tant els
indicadors acadèmics (https://www.upf.edu/web/traduccio/resultats-academics) com els
resultats de satisfacció mínims definits per AQU Catalunya
(https://www.upf.edu/web/upeq/enquestes).
El contingut i l'accessibilitat d'aquest apartat es consideren molt adequats, ja que
posa a disposició de tots els grups d'interès la informació necessària per conèixer el
desenvolupament del programa i els seus principals resultats.
Autovaloració:
La institució publica informació sobre els resultats acadèmics i de satisfacció, de
manera que és plenament accessible per als grups d’interès. Per aquest motiu,
considerem que aquest subestàndard s'assoleix en progrés vers l'excel·lència.
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2.3 La institució publica el SGIQ en què s'emmarca la titulació i els
resultats del seguiment i l'acreditació de la titulació
A l'espai dedicat a la Garantia de Qualitat es troba la informació corresponent als
resultats més rellevants de les titulacions, així com la informació relacionada amb el
marc VSMA i els indicadors mínims definits per AQU Catalunya. També hi trobem la
composició de la Comissió de Qualitat, amb especificació de les seves funcions.
Tota la informació relativa al SGIQ i als resultats de seguiment i acreditació de
les diferents titulacions del centre es poden consultar a l'apartat "qualitat" de la pàgina
web del centre.
En aquest apartat es troba la informació relativa a:
• Informació sobre la qualitat de les titulacions:
• Memòria de verificació de la titulació
• Indicadors acadèmics, resultats de satisfacció i dades sobre la inserció laboral.
• Informes d'avaluació interna (informes de seguiment i autoinformes
d'acreditació)
• Informes d'avaluació externa (informes d'avaluació del seguiment, de les
modificacions i d'acreditació)
• Premis i reconeixements (certificats i segells d'acreditació, certificats i segells de
qualitat, rànquings, altres premis i distincions, projectes de qualitat docents
aprovats i implantats)
• Els processos associats al SGIQ
Autovaloració:
La informació sobre el SGIQ i els resultats del seguiment i l’acreditació de la titulació
són públics i accessibles. Per tant, considerem que aquest subestàndard s’assoleix en
progrés vers l'excel·lència.
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Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de
la titulació

3. Introducció
Marc SGIQ-UPF
La UPF té definida i documentada la seva política i objectius de qualitat, així com el
Manual i el mapa de processos del seu Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ),
per assegurar la millora contínua de les titulacions que imparteix. L'òrgan central
responsable és la Comissió de Qualitat (Resolució del rector de 30 de març de 2009),
amb el suport tècnic de l'Oficina Tècnica de Qualitat (OTQ), adscrita a la Unitat de
Projectes, Estudis i Qualitat (UPEQ).
El disseny del SGIQ de la UPF va ser certificat per l'AQU en 2011, seguint les
directrius del programa AUDIT. Des d’aleshores, el sistema s'ha revisat i millorat en
diverses ocasions (2014, 2015 i 2017). Des d'aquest punt de vista, s'entén com un
sistema marc en constant actualització, i són imprescindibles les aportacions dels
centres, a través dels informes de seguiment anuals, acreditacions, revisions dels seus
SGIQ i la seva presència a la Comissió de Qualitat.
El SGIQ de la UPF inclou un annex amb les indicacions per treballar des del
centre una major personalització del sistema. Per tant, es configura com un marc o
model comú per a totes les titulacions de la universitat (grau, postgrau i doctorat), fet
que permet adaptar-se a les característiques pròpies de cada centre. Això vol dir que hi
ha un disseny comú i una implantació personalitzada que dona resposta a les
particularitats de cada centre.
SGIQ del centre
El SGIQ de cada centre conté la seva pròpia política de qualitat, responsables, processos
i indicadors i es revisa i actualitza periòdicament, sempre de manera alineada amb el
marc UPF. Hi ha un grup de processos transversals (majoritari i comú a totes les
titulacions) i un grup de processos específics del centre, que dona resposta a les seves
necessitats particulars.
Aquest model alleugereix la tasca de recollida d'informació dels diferents centres
i fa possible que centrin els seus esforços en l'avaluació pròpiament dita i en la
generació i seguiment de les accions de millora.
A cada centre hi ha una Comissió que és responsabilitza del seguiment i la
qualitat dels seus títols, i també de la revisió i actualització del SGIQ. En aquesta
comissió es troben representats diferents grups d'interès del Centre: Equip Directiu,
coordinadors de les titulacions, responsable de Qualitat del Centre, Personal
d'Administració i Serveis, i també estudiants.
L'eficàcia del SGIQ ha estat avaluada favorablement en les anteriors
acreditacions que han tingut lloc al centre, en què aquest estàndard ha obtingut una
valoració positiva.
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3.1 El SGIQ implementat té processos que garanteixen el disseny,
l'aprovació, el seguiment i l'acreditació de les titulacions
VERIFICACIÓ
En el procés B00427 “Programar i verificar un nou títol de grau, màster o doctorat del
SGIQ” s'especifica el procediment a seguir per dissenyar i aprovar una titulació,
assegurant la màxima qualitat de les noves propostes amb la participació de tots els
grups d'interès. Un cop aprovada internament per la Junta de Facultat, la proposta del
nou pla d'estudis s'ha de sotmetre a una sèrie d'aprovacions institucionals abans de ser
tramitada a l'AQU.
Valorem que aquest procés, que es revisa regularment, és molt adequat per als
objectius als quals es dirigeix, ja que l'elevat nombre d'agents implicats, tant a nivell
intern (Centre i UPF) com extern (DGU, MECD i AQU), garanteixen la màxima
qualitat de les noves titulacions proposades.
SEGUIMENT
El procés B00436 “Fer el seguiment de les titulacions” facilita l'anàlisi global del
desenvolupament dels programes a partir dels indicadors previstos. La Comissió de
Qualitat del centre, que es reuneix com a mínim un cop l'any comptant amb la
participació de tots els grups d’interès, genera anualment els informes de seguiment,
que, com a element central de l'avaluació de la qualitat dels estudis, són accessibles
públicament.
Aquest procés s'ha revelat de gran utilitat per als responsables acadèmics, ja que
la possibilitat de disposar d'informació completa i actualitzada de les titulacions, i de
poder analitzar com han evolucionat els seus resultats acadèmics, es converteix en una
eina imprescindible per poder identificar els punts forts i febles dels títols i, per tant, per
poder dissenyar i implementar accions de millora.
Aquest procés es revisa regularment i, si cal, es modifica per millorar el seu
funcionament. L'última modificació data de principis de 2018.
En cas que del procés de seguiment es derivi un canvi en la memòria verificada
o l'extinció del títol, el sistema contempla el procés de modificació (B00430) i el
d'extinció i desprogramació (B00428), que garanteixen la millora contínua de la qualitat
de les titulacions del centre.
ACREDITACIÓ
El SGIQ compta actualment amb el procés B00437 “Acreditar els títols de grau, màster
i doctorat”, que s'ha anat revisant i actualitzant (l’última modificació és del febrer de
2018) a partir de les experiències i resultats obtinguts en les acreditacions anteriors, per
donar resposta a les noves necessitats. Aquest procés es troba totalment implantat en
l'actualitat i ha resultat ser molt eficaç, tal com demostren els resultats de les
acreditacions anteriors.
Autovaloració:
Tenint en compte tot el que s’ha exposat anteriorment, el centre considera que aquest
subestàndard mereix una valoració de "en progrés vers l'excel·lència".
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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
La gestió de les titulacions té el seu principal suport en l'existència d'un quadre
d'indicadors amb informació completa, actualitzada i accessible per a l'anàlisi
sistemàtica i la presa de decisions. Per això, el centre utilitza diferents mecanismes i
instruments de recollida d'informació sobre els resultats acadèmics i de satisfacció dels
grups d'interès. Els principals mecanismes són els següents:
Estudiants:
AVALDO: Enquesta que es fa a tots els estudiants de grau i màster cada trimestre per
conèixer la seva satisfacció amb la docència rebuda.
EVSOE: Enquesta que es fa cada tres anys a tots els estudiants de la UPF perquè valorin
el sistema i l'organització de l'ensenyament a la UPF.
Satisfacció de doctorats: Enquesta que es fa als doctorands per conèixer la seva
satisfacció.
Egressats:
Satisfacció dels egressats: Enquesta que es fa cada any als egressats de la UPF.
Inserció laboral: Enquesta que fa AQU Catalunya a una mostra dels egressats de grau i
màster i els doctorats als tres anys d'haver obtingut el títol per conèixer la seva
situació laboral i la valoració dels estudis cursats. A més en ocasions es fa una
enquesta d'inserció laboral addicional per tenir informació més actualitzada.
Professorat:
Satisfacció del PDI: Enquesta que es fa als professors per conèixer la seva satisfacció
amb diferents aspectes del sistema i l'organització de la docència en el seu Centre.
Enquesta proposta per AQU Catalunya i adaptada per la UPF.
Satisfacció dels Directors de Tesi: Enquesta que es fa al PDI que dirigeix tesi per
conèixer la seva satisfacció amb diferents aspectes del programa de doctorat.
Finalment, hi ha processos del SGIQ encarregats de la recollida i gestió de la
informació i dels resultats rellevants, que es revisen i milloren regularment i que es
consideren adequats. Aquests poden consultar-se en les evidències associades a aquest
autoinforme.
Accions de millora:
Actualment s'està treballant en aconseguir dades de satisfacció dels empleadors
(TRADUCCIÓ.0105).
Pel que fa a l'enquesta trimestral de satisfacció amb la docència (Avaldo), en
resposta a les propostes TRADUCCIÓ.0081 i TRADUCCIÓ.0090, s'ha fet més difusió
de les enquestes AVALDO entre els estudiants. Considerem la proposta de millora
parcialment assolida, ja que la difusió ha fet augmentar la participació, tot i que encara
podria ser millor. La mitjana de participació en l’AVALDO va ser de 24,13% en el
MLTA i 21,91% en el MET en el curs 2015-2016 i del 32.5% en el MLTA i del 35% en
el MET en el curs 2017-2018. Per tant, hi ha hagut un increment d’entre 8 i 14 punts.
Pensem que augmentar encara més la difusió podria ser contraproduent i considerem
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que els nivells actuals de resposta són acceptables, encara que no siguin els òptims.
D'altra banda, cal mencionar que es segueix treballant a millorar l'enquesta AVALDO
de manera centralitzada, tal i com es pot veure en el pla de millora (accions UPF.009,
UPF.0010 i UPF.0011).
Durant el 2018-2019, l'UCA en col·laboració amb la Unitat de Projectes, Estudis i
Qualitat ha dut a terme una enquesta de satisfacció i inserció laboral dels egressats del
màsters del Centre. Amb aquesta enquesta donem resposta a la proposta de millora
TRADUCCIÓ.104, que proposava fer un seguiment dels egressats per tenir dades de
satisfacció amb els programes de postgrau

Autovaloració:
Actualment aquests mecanismes i instruments es consideren suficients i molt adequats
per a identificar aspectes de millora en les titulacions. Totes les enquestes anteriors són
accessibles des de les evidències associades a l'autoinforme. Tenint en compte tot
l'anterior, el centre considera que aquest subestàndard mereix una valoració de
"S’assoleix".

3.3 El SGIQ implementat es revisa periòdicament i genera un pla de
millora que s'utilitza per a la seva millora contínua
El SGIQ, mitjançant el procés B00992 Revisar i actualitzar el SGIQ de Traducció,
realitza la revisió i millora contínua del propi sistema, amb la participació dels
principals grups d'interès. Aquesta revisió periòdica és necessària per adequar-lo a la
realitat canviant i assegurar, d'una banda, la seva vigència i utilitat i, d'altra, la seva
difusió clara i entenedora a tots els grups d'interès.
El responsable de qualitat del centre, juntament amb la Comissió de Qualitat (on
es troben representats els principals grups d'interès), s'encarreguen de revisar i proposar
canvis en el SGIQ, així com de la gestió del pla de millora del SGIQ. La reflexió sobre
el funcionament del SGIQ i les millores necessàries queden recollits en l'informe de
revisió del SGIQ, que debat i aprova la Comissió de Qualitat del Centre.
El pla de millora és un element fonamental del SGIQ i, per aquest motiu, des
d'aquest curs 2018-2019 els centres disposen d'una eina de gestió dels plans de millora,
que permet recollir tots els elements necessaris, facilitant la seva priorització i
seguiment. El suport tècnic a nivell UPF es fa des de l'Oficina Tècnica de Qualitat
(OTQ), adscrita a la Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat (UPEQ).
Des de la primera versió del SGIQ s'han fet diverses revisions. L'última versió
s'ha aprovat el juny de 2019 i s'ha concretat en un informe de revisió i una revisió del
pla de millora. A les evidències es pot consultar el manual de l'SGIQ, els últims
informes de revisió del SGIQ i el seu pla de millora actualitzat a data d'elaboració
d'aquest autoinforme.
Autovaloració:
Tenint en compte tot l'anterior, el centre considera que aquest subestàndard mereix la
valoració de "S'assoleix en progrés vers l’excel·lència”.
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Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu

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
1. Estratègia i política de professorat
La carrera acadèmica del professorat a tota la UPF s’inicia amb un contracte de
professor en vies de permanència de 5 anys de durada. Al darrer any de contracte
s’avalua la recerca, docència i implicació en el departament del professor o la
professora; si l’avaluació és positiva, la universitat convoca un concurs per a una plaça
permanent (Professor Agregat d’Universitat a la llei catalana – “contratado doctor” a la
llei espanyola). Es pot trobar informació a https://www.upf.edu/web/personal/carreraacademica.
Pel que fa específicament al DTCL, els criteris per decidir els perfils
cientificodocents de les noves places de professorat en vies de permanència són:
l’estratègia de recerca global del departament i el reforç dels àmbits que perden efectius
per jubilacions, les tendències observades en la demanda de formació de postgrau del
departament i les necessitats de planificació, coordinació i impartició de la docència de
les titulacions. Els perfils es proposen des de la direcció i la Comissió Permanent, es
consulten amb la Comissió de Recerca, Postgrau i Doctorat i s’aproven a la Comissió de
Professorat, comissions delegades del Consell del Departament.
La comissió de selecció d’un contracte en vies de permanència està formada per
5 persones, 2 de les quals són de la universitat, i 3 són externes, amb inclusió d’algun
membre d’una universitat de fora de l’estat espanyol. Aquesta mesura, juntament amb la
difusió internacional de la crida mitjançant el portal Euraxess i a les llistes específiques
del camp (per exemple, Linguist List) garanteix la qualitat del procés de selecció
d’entrada. Els criteris de selecció són els següents:
• Qualitat de la recerca (participació en projectes de recerca finançats, qualitat i
impacte mesurable de les publicacions)
• Capacitat de lideratge de recerca (captació de fons, direcció de treballs de fi de
màster i de tesis doctorals, participació en comissions avaluadores, etc.)
• Internacionalitat: titulacions de màster o doctorat obtingudes en un país diferent del
país on ha obtingut el títol de grau; estades predoctorals curtes, estades postdoctorals
competitives, places ocupades en universitats de fora de l’estat; participació en
projectes i xarxes de recerca europeus i de fora de la UE.
• Altres: organització d’actes científics, participació en comitès científics, pertinença
a associacions científiques, etc.
• Experiència en docència del perfil docent del contracte
Un dels criteris al qual donem especial valor és l’experiència internacional, ja
que les estades en entorns acadèmics diferents aporten valor afegit a la formació del
professorat (tolerància cultural, adaptació a noves situacions, etc.), que beneficien tot el
col·lectiu. Així, les darreres incorporacions de professors en vies de permanència o bé
tenen titulacions de fora de l’estat (3) o bé han fet estades predoctorals o postdoctorals
llargues (3).
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2. Professorat en el Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
L’equip docent i investigador del DTCL està format per 62 professors i investigadors a
temps complet, 40 dels quals són permanents. Els professors permanents tenen la
distribució per categories següent: 7 catedràtics, 30 professors titulars d’universitat i
agregats, 3 col·laboradors doctors. La plantilla de personal docent i investigador a temps
complet inclou també 2 agregades interines, 5 professors en vies de permanència
(homologables a professor lector), 5 investigadors ICREA, 5 postdocs de diferents
tipologies (Ramon y Cajal, Juan de la Cierva, Marie Curie, UPF) i 5 professors emèrits
(1 catedràtica, 4 TU). A més a més, el DTCL compta amb 43 investigadors en formació,
que poden realitzar activitats docents als graus impartits per la facultat com a activitats
formatives doctorals. Com a docents a temps parcial, el DTCL compta amb 60
professors associats i 4 conferenciants.
El DTCL té un grau d’internacionalització notable, ja que, dels 62 professors
doctors permanents o en vies de permanència, 10 (un 16 %) són nascuts fora d’Espanya.
Igualment, d’aquest conjunt de 62 professors, 11 (18%) van obtenir el títol de doctor en
institucions de fora de l’Estat espanyol, com ara la Universitat de Stanford, la
Universitat de Leipzig, la Universitat d’Indiana, la Universitat de Pennsylvania, la
Universitat de Califòrnia a Santa Cruz, Universitat de Manchester, etc.
18 dels nostres estudiants de doctorat becats van obtenir el títol de grau en
universitats no espanyoles, de països tan diversos com França, la República Txeca,
Romania, Rússia, la Xina, Mèxic, Austràlia i els EUA.
Un 97% dels professors de les categories de catedràtic, titular i agregat/ agregat
interí té reconegut com a mínim un tram de recerca i un 59% té un tram viu. 10
professors més tenen els mèrits suficients per considerar que tenen un sexenni viu però
no el poden sol·licitar (són els professors en vies de permanència UPF i els
investigadors ICREA). Hi ha una clara vinculació entre recerca i docència de postgrau,
de manera que les línies de recerca tenen una correspondència en els programes de
màster i en les temàtiques sobre les quals es desenvolupen les tesis i els treballs de fi de
màster.
En allò que es refereix als màsters del DTCL, les webs de les titulacions dels
màsters inclouen un apartat dedicat al professorat, tant permanent com en vies de
permanència, que imparteix la docència. Cada professor té un enllaç a la seva web
personal, en la qual es descriuen les seves principals línies de recerca i les activitats
realitzades en el seu àmbit de recerca.

M.U. en Lingüística Teòrica i Aplicada
La qualificació del conjunt del professorat responsable de la docència del Màster en
Lingüística Teòrica i Aplicada és molt alta. Les següents dues taules mostren la taula
de distribució i els percentatges dels professors del Màster l'any acadèmic 2017-18,
classificats segons si tenen el títol de doctor o no. Dels 28 professors del Màster, només
3 no són doctors, la qual cosa significa gairebé un 90% de professorat doctor. Cal
especificar que totes les assignatures del màster tenen com a professor responsable un
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professor doctor. A més, en 3 assignatures hi ha investigadors en formació que fan
d'assistents de la docència i n'imparteixen algunes sessions pràctiques sota la supervisió
del professor doctor.
Pel que fa a la categoria de Permanència, volem remarcar que el 65% dels
professors dins la categoria Altres són professors d'investigació ICREA (que tenen una
vinculació a temps complet amb el departament però no es consideren part de la
plantilla permanent) i postdocs d'alta qualificació del tipus Ramón y Cajal i Juan de la
Cierva:
4.1 Professorat per categoria i segons doctorat
Estudi

Doctor

Màster Universitari
en Lingüística
Teòrica i Aplicada

Doctor

Altres

Extern

Total
general

1

12

1

25

1

3
15

1

3
28

Permanents Associats
11

No Doctor
Total general

11

4.1 Percentatge de professorat per categoria i segons doctorat
Estudi

Doctor

Màster
Universitari en
Lingüística
Teòrica i Aplicada

Doctor

Permanents Associats Altres

Total
general
89,29%

39,29%

3,57%

42,86%

3,57%

39,29%

3,57%

10,71%
53,57%

10,71%
3,57% 100,00%

No Doctor
Total general

Extern

Pel que fa a les hores impartides de docència, observem que el 95% és impartida
per professorat doctor, molt superior al requisit del 70% indicat pel Reial Decret.
4.2 Total d'hores impartides de docència (HIDA) segons categoria de professorat i
doctorat
Estudi

Doctor

Màster Universitari
en Lingüística
Teòrica i Aplicada

Doctor

Permanents Associats
280

30

260

30

30
290

No Doctor
Total general

280
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Altres Extern

Total
general

15

585

15

30
615

4.2 Percentatge d'hores impartides de docència (HIDA) segons categoria de
professorat i doctorat
Estudi

Doctor

Màster Universitari
en Lingüística
Teòrica i Aplicada

Doctor

Permanents Associats Altres
45,53%

4,88%

No
Doctor
Total general

42,28%

Extern

Total
general

2,44%

95,13%

4,88%
45,53%

4,88%

4,88%

47,16% 2,44% 100,00%

Activitat investigació del professorat
Pel que fa a la recerca, el nostre professorat pot acreditar una trajectòria de recerca
internacional. La major part de professors han obtingut títols de grau i postgrau fora de
l'estat espanyol. Dels 28 professors del Màster, 9 han obtingut el doctorat a l'estranger, a
les universitats de: Universitat d'Utrecht, Universitat d'Illinois at Urbana-Champaign,
Universitat de Pennsilvània (2), Universitat de Stanford, Universitat de Saarland,
Universitat de Texas a Austin, Universitat de Berna, Universitat d'Amsterdam. També
pertanyen a xarxes d'investigació i formació de postgrau tant nacionals com
internacionals; una part substancial del professorat pot acreditar estades de recerca
predoctoral i postdoctoral a l'estranger i invitacions a participar en programes de
postgrau i de doctorat externs. Algunes destinacions recents són les següents:
Universitat de California a San Diego, Universitat d’Oxford, Universitat d’Edimburg,
Universitat París Diderot (París 7).
El professorat en el seu conjunt demostra una àmplia experiència en la formació
de postgrau. En l'última dècada ha participat de forma continuada en la docència del
màster oficial en Lingüística Teòrica i Aplicada, així com en altres màsters de la
Universitat Pompeu Fabra i d'altres universitats. Dels 28 professors del Màster, 10
participen regularment en la docència de programes de Màster o Doctorat de fora de la
UPF. Aquesta activitat docent de postgrau es reflecteix en part en els trams de docència
reconeguts als professors permanents. El 43% de les hores de docència són impartides
per professorat té tram viu de docència; gran part del professorat sense tram no pot
optar a tenir-lo a causa de la seva categoria professional (professors ICREA, TenureTrack UPF, Ramon y Cajal, etc).
Pel que fa a la investigació, un 30,89% de les hores de docència són impartides
per professorat que té tram de recerca viu. Com passa amb la docència, gran part del
professorat que no té tram té una categoria professional que no li permet optar a tenir-lo.
4.3 Percentatge d'hores impartides de docència (HIDA) segons trams
Curs 2017-2018
Estudi
Màster Universitari
en Lingüística
Teòrica i Aplicada

No viu

Docència
Sense tram

Viu

No viu

Recerca
Sense tram

4,88%

52,03%

43,09%

17,07%

52,03%
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Viu
30,89
%

4.3 Hores impartides de docència (HIDA) segons trams
Curs 2017-2018
Estudi
No viu
Màster Universitari
en Lingüística
30
Teòrica i Aplicada

Docència
Sense tram

Viu

320

265

No viu

Recerca
Sense tram

Viu

105

320

190

L'activitat investigadora dels professors doctors que participen en aquest màster
s'ha concentrat en els àmbits gestionats per diversos grups de recerca, del DTCL i de
l'IULA, amb reconeixement oficial per part del govern català com a grups de recerca
consolidats: (i) Unitat de Recerca en Lingüística (URLING), que integra quatre grups de
recerca (ALLENCAM, GLIF, GREP, GLICOM); (ii) Grup de Recerca en Aprenentatge
i Ensenyament de Llengües (GR@EL), (iii), Grup de Recerca en Lèxic, Terminologia, i
Enginyeria lingüística (IULATERM), (iv) Grup Infolex, (v) Grup d'Estudis del
Discurs i la Traducció (GEDIT), (vi) Lingüística Computacional i Teoria Lingüística
(COLT) i (vii) Laboratori de Gramàtica i Cognició. Tots els grups compten amb
finançament competitiu de convocatòries estatals, de la Generalitat de Catalunya i
d’entitats privades (per exemple, La Caixa).
Assignació del professorat docent:
Pel que fa als criteris d’assignació del professorat a les assignatures del Màster
(incloent-hi el TFM), les decisions es regeixen per l'adequació entre el perfil de recerca i
de docència del professor i el contingut de les assignatures o la proposta de recerca. En
el cas del TFM, es recomana que els estudiants mateixos siguin actius en la recerca de
l'adequació entre la seva proposta de recerca per al TFM i el perfil del director escollit.
Es recomana que visitin les pàgines web dels grups de recerca del Departament i que
també consultin amb el tutor acadèmic, que els podrà assessorar sobre la possible tria de
director. L'estudiant tria el director/a o directors de TFM en funció dels seus interessos
de recerca, assessorat pel tutor/a acadèmic de l'estudiant. El tutor/a acadèmic, si escau,
ha de facilitar el contacte de l'estudiant amb els membres del professorat que es
considerin adients i ha d'assegurar que l'estudiant i els possibles directors del treball
s'hagin posat d'acord. Un cop l'estudiant ha fet la seva tria, eleva una sol·licitud al
coordinador/a del màster amb el vistiplau del tutor/a acadèmic.
Satisfacció dels titulats
Pel que fa a la valoració dels estudiants, volem remarcar els resultats de l'Enquesta de
Satisfacció dels Graduats 2017-2018, els quals ens indiquen que la satisfacció dels
titulats del Màster amb el professorat és notable i el 75% es declaren satisfets, en línia
amb la mitjana de satisfacció dels Màsters del Departament de Traducció i de la UPF:

34

Satisfacció dels titulats de MÀSTER amb el professorat (Estàndard 4.1)
Departament de
Lingüística Teòrica i
Total MÀSTERS
Traducció i Ciències
Aplicada
UPF
del Llenguatge
Satisfets/etes
Satisfets/etes
Satisfets/etes
Mitjana
Mitjana
Mitjana
(% valoren 4 i
(% valoren 4 i
(% valoren 4
(1 -5)
(1 -5)
(1 -5)
5)
5)
i 5)
p8 - Estic
satisfet amb el 3,25
75,00
3,84
78,95
professorat
Font: Enquesta de Satisfacció dels Graduats 2017-2018

3,89

77,31

Autovaloració:
Ateses les dades presentades, pensem que aquest subestàndard s'assoleix en progrés vers
l'excel·lència.

M.U. en Estudis de Traducció
El màster en Estudis de Traducció compta amb 14 professors del DTCL, permanents i
amb dedicació exclusiva, entre els quals hi ha catedràtics, titulars d’universitat i emèrits,
a més de 4 professors doctors en vies de permanència i 5 professors amb contractes
d’associat amb una vinculació molt estable i continuada amb el nostre departament i
amb el programa de màster. Mentre que les assignatures de contingut més teòric o
orientat cap a la recerca són impartides per professors doctors, només s'encarrega a
professors no doctors la docència d'assignatures d'orientació pràctica i
professionalitzadora (com per exemple, Interpretació o Gestió de Projectes en
Traducció) i, com hem esmentat, sempre es tracta de professors associats amb llarga
tradició d'impartir docència al màster. Podem observar la distribució del professorat per
categoria i doctorat a les següents taules.
4.1 Professorat per categoria i segons doctorat
Estudi
Màster
Universitari en
Estudis de
Traducció

Doctor
Doctor

Permanents Associats Altres
14

1

14

4
5

No Doctor
Total general

Total general

4

19

4

4
23

4.1 Percentatge de professorat per categoria i segons doctorat
Estudi
Màster
Universitari en
Estudis de
Traducció

Doctor
Doctor

Permanents Associats Altres Total general
60,87%

No Doctor
Total general

60,87%

4,34%

17,39%

17,4%
21,74% 17,39%
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82,6%
17,4%
100,00%

Els professors amb una vinculació permanent o estable participen en projectes de
recerca, i la gran majoria mostren una llarga activitat docent i investigadora de prestigi
internacional. Valorem molt positivament el conjunt del nostre professorat i cadascun
d'ells individualment. De fet, pensem que és un dels punts més forts i atractius de la
nostra titulació. Veiem a les cartes de motivació dels nous candidats i enquestes de
satisfacció de la docència rebuda, entre altres indicadors, que els professors són molt
adequats per a la titulació.
Es procura escollir el professorat per al Màster entre els millors i més experts,
sèniors i especialistes del conjunt del professorat del Departament; així ho perceben els
professors, i es veu la participació al Màster, normalment com un premi i un
reconeixement a la seva vàlua com a professors. Com podem observar, la majora són
professorat doctor i permanent. El professorat que no és permanent és majoritàriament
doctor també (i molts d'ells es troben en situació de vies de permanència). Els associats
són professionals reconeguts de la traducció o la interpretació, excel·lents especialistes
al seu camp i per a l'assignatura pel qual se'ls assigna docència.
A continuació podem observar les hores impartides de docència segons categoria
de professorat i doctorat. Com es veu a les taules més del 70% d'hores de docència és
impartida per professorat doctor, tal i com estableix el Reial Decret.
4.2 Total d'hores impartides de docència (HIDA) segons categoria de professorat i
doctorat
Estudi
Màster
Universitari en
Estudis de
Traducció

Doctor

Permanents Associats

Doctor

390

30

390

135
165

No Doctor
Total general

Altres

Total general

75

465

75

165
630

4.2 Percentatge d'hores impartides de docència (HIDA) segons categoria de
professorat i doctorat
Estudi
Màster
Universitari en
Estudis de
Traducció

Doctor
Doctor

Permanents Associats Altres Total general
61,90%

4,76%

No Doctor
Total general

11,90%

21,43%
26,19% 11,90%

61,90%

78,57%
21,43%
100,00%

Pel que fa a trams, quasi la meitat de les hores de docència són impartides per
professorat que té trams vius de docència i un terç per professorat que té tram de recerca
viu, alguns amb 3, 4 i 5 trams. Valorem positivament aquestes xifres, però voldríem
comentar que podrien ser millors si no hagués coincidit un període força restrictiu pel
que fa a la promoció interna i contractació externa de professorat docent i investigador a
temps complert i "sènior". També cal considerar que el professorat en vies de
permanència encara no pot optar a aquests trams. Finalment cal tenir en compte que la
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part del professorat més expert en el món professional, tecnològic i empresarial de la
traducció molt sovint no disposa d'un perfil acadèmic i científic adaptat a trams i altres
indicadors semblants. Valorem positivament la barreja de perfils acadèmics amb
trajectòria de recerca i professionals/empresarials de què disposem.
4.3 Percentatge d'hores impartides de docència (HIDA) segons trams
Curs 20172018
Estudi
No viu
Màster
Universitari
18,25%
en Estudis de
Traducció

Docència

Recerca

Sense tram

Viu

No viu

Sense tram

Viu

33,33%

48,41%

11,11%

54,76%

34,13%

4.3 Hores impartides de docència (HIDA) segons trams
Curs 20172018
Estudi
Màster
Universitari
en Estudis de
Traducció

DOCENCIA

RECERCA

No viu

Sense tram

Viu

No viu

Sense tram

Viu

115

210

305

70

345

215

El professorat és molt experimentat tant pel que fa a la recerca i la docència, en
termes generals i globals; però és que a més a més, és molt experimentant pel que fa a la
seva dedicació en aquest programa de Màster específicament. La majoria acrediten més
de 10 anys en el nostre títol, i tots són especialistes de reconegut prestigi dins de la seva
especialitat. Tenim un bon equilibri entre professorat permanent i 'sènior' que fa les
assignatures obligatòries i de perfil teòrica, amb professors associats que fan algunes de
les matèries més pràctiques i de projectes.
Activitat investigació del professorat
El nostre professorat amb una vinculació estable o permanent participen en projectes de
recerca, i la gran majoria mostren una llarga activitat docent i investigadora de prestigi
internacional. Entre el professorat del MET, hi ha investigadors que s'han doctorat en
universitats estrangeres (University of Manchester, Universität Potsdam, Université
Montpellier III) o que han fet estades de recerca a l'estranger (Université de Toulouse
Jean Jaurès, Queen Mary University of London, per posar dos exemples). Entre el
professorat també hi ha investigadors que lideren projectes de recerca competitius (Plan
Nacional o similars).
L'activitat investigadora dels professors doctors que participen en aquest màster
s'ha concentrat en els àmbits gestionats per diversos grups de recerca, del DTCL i de
l'IULA, amb reconeixement oficial per part del govern català com a grups de recerca
consolidats: GEDIT (Grup d'Estudis del Discurs i de la Traducció), Grup Infolex (Grup
de recerca en informació lexicogràfica), TRILCAT (Grup d'Estudis de Traducció,
Recepció i Literatura Catalana). Tots els grups han comptat amb finançament
competitiu del Pla Nacional i de la Generalitat.
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Assignació del professorat docent:
Criteris d'assignació docent:
Pel que fa els criteris d'assignació docent, es tria el professorat per al Màster
segons els següents criteris obligatoris i preferents:
Obligatòriament: Que sigui especialista de prestigi en la matèria i que mostri
molt interès per fer l'assignatura i col·laborar pel be general del Màster, més enllà de la
docència en una assignatura determinada, com seria el cas d'oferir-se a dirigir i avaluar
treballs de fi de Màster.
Preferentment: professorat doctor, sènior i experimentat
Criteris d'assignació del tutor del TFM:
Que sigui doctor i estigui vinculat al programa del Màster. No cal que sigui
professor del Màster el mateix curs que tutoritza TFM, però sí que hagi fet classe en
anys anteriors, o sigui membre, doctor, del Departament i especialista en el tema del
TFM. El procediment d'assignació de tutors de TFM té una doble vessant. Per una
banda es demana als professors que són possibles tutors que ofereixin els temes que
volen dirigir per un TFM i que informin de quants TFM estan disposats a dirigir, per
tema, i en total. Aquesta informació es publica a un curs Moodle creat específicament
per al gestió de tots els TFM de cada cohort. Els estudiants fan la seva tria i es posen en
contacte amb el tutor per demanar que accepti tutoritzar el seu TFM. El procés culmina
amb la signatura d'un compromís per ambdues parts i el vistiplau del coordinador del
màster.
Criteris d'assignació del tutor de pràctiques externes:
Les pràctiques no són obligatòries, però només triem el/la tutor(a) entre el
professorat més experimentat i que ja hagin sigut tutors de pràctiques en el nivell de
grau.
Satisfacció dels titulats
Finalment, podem observar les dades de l'Enquesta de Satisfacció dels Graduats. La
satisfacció dels graduats amb el professorat és alta, en línia amb la mitjana dels màsters
de Traducció i Ciències del Llenguatge i de la UPF, en general.
Satisfacció dels titulats de MÀSTER amb el professorat (Estàndard 4.1)
Estudis de Traducció

p8 - Estic
satisfet amb el
professorat

Departament de Total MÀSTERS UPF
Traducció i Ciències
del Llenguatge
Mitjana Satisfets/etes Mitjana Satisfets/etes Mitjana Satisfets/etes
(1 -5) (% valoren 4 i (1 -5) (% valoren 4 (1 -5) (% valoren 4
5)
i 5)
i 5)
3,67
66,67
3,84
78,95
3,89
77,31

Respostes Participació Respostes Participació Respostes Participació
9
24,32%
19
23,75%
216
25,29%
Font: Enquesta de Satisfacció dels Graduats 2017-2018
Autovaloració:
Ateses les dades presentades, pensem que aquest subestàndard s'assoleix en progrés vers
l'excel·lència.
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4.2 El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació
adequada per desenvolupar les seves funcions i atendre als estudiants
M.U. en Lingüística Teòrica i Aplicada
La dedicació del professorat tenint en compte el nombre total d’estudiants i la mida del
grup és adequat. Vèiem que en la taula on es registra l'evolució de la relació del nombre
d'estudiants per PDI a temps complet és adequada. De forma important, volem remarcar
que aquesta relació ha anat disminuint, de 13,4 estudiants de mitjana l'any acadèmic
2014-15 fins a 9,9 l'any 2017-18. Aquesta esperada disminució es va aconseguir l'any
2016-17 en implementar-se el desglossament en dos grups de la part de seminaris de les
assignatures obligatòries del Màster, fet que es valora molt positivament.
4.5 Relació estudiants ETC per PDI ETC (equivalent a temps complert) (estàndard
4.2)
Curs acadèmic
Màster Universitari
en Lingüística
Teòrica i Aplicada

2014-2015
13,4

2015-2016
13,1

2016-2017
8,7

2017-2018
9,9

Autovaloració:
D’acord amb les dades que acabem de presentar, creiem que aquest subestàndard
s'assoleix en progrés vers l’excel·lència.

M.U. en Estudis de Traducció
La dedicació del professorat tenint en compte el nombre total d’estudiants i la mida del
grup és força adequat. Vèiem que en la taula on es registra l'evolució de la relació del
nombre d'estudiants per PDI a temps complet és bona. De forma important, volem
remarcar que aquesta relació ha anat disminuint, de 16,3 estudiants de mitjana l'any
acadèmic 2014-15 fins a 14,8 l'any 2017-18. Aquesta esperada disminució es va notar
més l'any 2016-17 en implementar-se el desglossament en dos grups de la part de
seminaris de les assignatures obligatòries del Màster, fet que es valora molt
positivament.
4.5 Relació estudiants ETC per PDI ETC (equivalent a temps complert) (estàndard
4.2)
Curs acadèmic
Màster Universitari en
Estudis de Traducció

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

16,3

14,6

10,5

14,8

Autovaloració:
D’acord amb les dades que acabem de presentar, creiem que aquest subestàndard
s'assoleix en progrés vers l’excel·lència.
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4.3 La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de
l'activitat docent i investigadora del professorat
El Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement - Center for
Learning Innovation and Knowledge (CLIK) té com a missió definir i actualitzar el
model educatiu integral de la Universitat Pompeu Fabra, dotant-lo de personalitat i de
singularitat per mitjà de l'impuls de la innovació en la docència, la promoció de la
transformació dels processos de docència i aprenentatge i la incorporació de les eines,
els recursos i les tendències que han de suposar una optimització pedagògica. Hi ha
més informació del CLIK a: http://www.upf.edu/web/clik/
Així doncs, el CLIK ofereix suport al professorat per millorar la qualitat de
l'activitat docent a través dels àmbits i les actuacions següents:
1. Formació adreçada al personal docent i investigador
Formació Inicial en Docència Universitària (FIDU): formació en docència
adreçada al professorat (recomanada per a professors amb menys de tres anys de
docència a la UPF). S’ofereixen tres itineraris formatius i modalitats presencials i en
línia en diferents idiomes.
Formació contínua: articulada en diferents mòduls (innovació en la docència i
TIC, procés d’ensenyament i aprenentatge, planificació, gestió de la recerca i seguretat
laboral). Aquest programa s’ofereix en diferents formats: presencial, semipresencial i en
línia.
Programa CÍCLIKS: programa adreçat específicament als estudiants de doctorat
que inclou cursos per impulsar la recerca i el desenvolupament professional.
El programa està organitzat pel CLIK, en col·laboració amb l’Escola de Doctorat.
Formació específica: a partir de les línies estratègiques de la institució i els
plans institucionals.
Formació a mida: desenvolupada a partir de la detecció de necessitats formatives
dels centres i els departaments de la Universitat. També s’ofereix la possibilitat
d’organitzar-la per als centres adscrits.
Tallers transversals: organitzats al voltant de temàtiques vinculades a la docència
i que constitueixen un laboratori d'experimentació de nous formats.
Formació en llengües: en el marc del Pla d'Acció pel Multilingüisme, l'objectiu
prioritari és promoure les terceres llengües per impulsar i incentivar el multilingüisme
en la docència i facilitar la millora de les competències lingüístiques, en particular de
l'anglès i del català.
Autoformació, mitjançant un espai a la web: per proporcionar al professorat
eines i recursos per millorar les seves competències docents i per aplicar noves
metodologies en la docència: https://www.upf.edu/web/clik/eines-digitals. També
recomanacions de cursos en línia oberts i massius (MOOC) sobre temes docents oferts
per diferents plataformes: https://www.upf.edu/web/clik/altres-cursos.
Més informació a la web del CLIK: https://www.upf.edu/web/clik/formacio.
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2. Acreditació del coneixement de català del professorat de la UPF
El CLIK gestiona l’avaluació de l’activitat docent pel que fa a l’acreditació del
coneixement de català del professorat de la UPF, segons el Decret 128/2010 del govern
de la Generalitat de Catalunya, que es deriva de la Llei 1/1998 de política lingüística, i
l’aplicació de la normativa relativa a l'acreditació de coneixement suficient de català del
professorat, aprovada el 19 d'octubre del 2011 pel Consell de Govern de la UPF.
Més informació als enllaços següents:
https://www.upf.edu/intranet/personal-upf/acreditacio-catala
https://www.upf.edu/web/multilinguisme/
3. Convocatòria d'ajuts per a la innovació i la qualitat docent: PlaCLIK
El PlaCLIK (anteriorment denominat PlaQUID) és un pla d'ajuts a la qualitat i a la
innovació en aprenentatge i coneixement que té per objectiu donar suport al
desenvolupament de projectes relacionats amb els ensenyaments de grau i de postgrau
que atenguin les necessitats del procés d'ensenyament i aprenentatge i que hi aportin
innovació, a partir de diferents línies estratègiques. Les iniciatives presentades poden
ser interdepartamentals o interuniversitàries, sempre que estiguin liderades per membres
de la UPF. La convocatòria és anual i pot ser sol·licitada pel professorat de manera
individual o en equip.
Més informació a: https://www.upf.edu/web/clik/ajuts-placlik.
Així mateix, el CLIK ofereix informació i assessorament sobre els ajuts a
projectes d'innovació i de millora docent convocats per altres institucions o organismes.
Més informació a: https://www.upf.edu/web/clik/ajuts-suport-a-la-docencia.
4. Recursos per a l'activitat docent
A través de la pàgina web del CLIK, el professorat disposa d'un ampli ventall de
recursos per a la reflexió i la pràctica educativa per complementar les habilitats docents
i obrir possibilitats per desplegar-ne de noves.
Espai Aula Global per al professorat (desenvolupament de les potencialitats de la
plataforma Moodle i dinamització).
Acció Tutorial (suport al Pla d'Acció Tutorial).
Recursos d'informació per a la docència (recursos relacionats amb l'ensenyament
i l’aprenentatge, la innovació docent i la qualitat educativa, en diversos formats).
Recursos digitals aplicats a la docència (instruments útils per al procés
d'ensenyament-aprenentatge).
Guia per a l'organització de la docència a la UPF.
Recursos lingüístics.
Assessorament pedagògic personalitzat (en el disseny i el desenvolupament de
projectes per experimentar metodologies actives que busquin la millora dels processos
d'ensenyament i aprenentatge, promovent el caràcter transversal i interdisciplinari de les
propostes).
5. Materials multimèdia i cursos en línia oberts i massius (MOOC)
L'objectiu és fomentar la competència digital entre el professorat, proposant-li accions
per formar-se en l'ús i l’aplicació de les TIC, a més d'ajudes específiques per realitzar i
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produir materials multimèdia, vídeos didàctics o cursos en línia. Dins d'aquest marc, es
desenvolupa el programa Massive Open Online Courses (MOOC), amb un ventall de
cursos en línia consolidats i en expansió que compten amb una trajectòria notable i
satisfactòria. El CLIK ofereix assessorament pedagògic i proposa diversos models
instruccionals perquè els professors de la UPF puguin elaborar continguts docents en
aquest format. Actualment, la UPF compta amb una oferta de MOOC a les plataformes
MiríadaX, Coursera i FutureLearn, principalment.
Per desenvolupar els projectes, tant de la producció interna de material
audiovisual i digital per a les assignatures com l'externa a través dels MOOC, la UPF
compta amb personal tècnic de La Factoria+ i del CLIK. Tot això constitueix una sòlida
aposta de la UPF per continuar estant al capdavant en l'ús de les tecnologies en els
processos d'ensenyament i aprenentatge.
Més informació a: https://www.upf.edu/web/clik/mooc-i-multimedia.
Més informació sobre l'oferta
https://www.upf.edu/web/mooc-upf.
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6. Unitat de Suport a la Qualitat i a la Innovació Docent (USQUID)
Els objectius de les USQUID són impulsar la renovació pedagògica i promoure la
millora i la innovació dels processos de docència-aprenentatge i assegurar la màxima
qualitat educativa del centre al qual estan adscrites. Les seves funcions deriven de la
interrelació entre l'activitat global del CLIK i la seva pròpia activitat en el centre.
Més informació a: https://www.upf.edu/web/clik/usquid.
El bloc de les USQUID és fruit del treball col·laboratiu entre les USQUID, La
Factoria+, el Servei d'Informàtica i el CLIK i mostra diverses experiències dels
professors de la UPF sobre l'ús de l'Aula Global (Moodle) i la tecnologia per a la
docència.
Més informació a: https://www.upf.edu/web/blog-usquids/inici.
7. Participació del professorat en projectes d'innovació docent i accions formatives
El professorat del Màster en Lingüística Teòrica i Aplicada i del Màster en Estudis de
Traducció ha participat activament tant en projectes d'innovació docent com en accions
formatives. La llista completa del professorat de l'UCA de Traducció que ha participat
en aquests projectes i accions es pot consultar en el portal d'evidències. Presentem aquí
alguns exemples de mostra.
- Mostra de professors responsables de projectes PlaClick: Carme Colominas
(2013-2014) Josep Maria Fontana (2014-2015) Laia Mayol (2015-2016), Carmen Pérez
(2014-2015), Pilar Prieto (2013-2014).
- Mostra de participants en accions formatives durant el curs 2017-2018: Mario
Bisiada (Formació contínua), Gemma Boleda (Formació contínua), Maria Dolors
Cañada (Formació contínua), Joan Costa (Formació en llengües), Montserrat Cunillera
(Formació en llengües), Alba Milà (Formació contínua), Carmen Pérez (Formació
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contínua), Pilar Prieto (Formació contínua), Cristina Real (formació en llengües),
Dominika Slusna (CICLICK), Mireia Vargas (Formació contínua)
8. Suport institucional al professorat per a activitats de recerca
El DTCL ofereix diverses línies d’ajuts de foment de les activitats de recerca del seu
personal docent i investigador vinculat i doctorands.
9. Dades de satisfacció de l'enquesta al PDI:
A continuació presentem els resultats de l'enquesta de satisfacció al PDI, feta l'octubre
de 2017. En general la valoració és positiva (superior a 3) per gairebé tots els aspectes,
excepte aquells menys directament relacionats amb les titulació (perspectives de
promoció i interacció de docència i recerca). Pel que fa a les perspectives de promoció i
desenvolupament professional dins la UPF, cal tenir en compte l'estabilització i
promoció del professorat fa anys que està molt restringida pressupostàriament a tot
Espanya i s'ha vist molt afectada per la taxa de reposició del professorat jubilat. Pel que
fa al suport a la interacció/integració entre docència i recerca, creiem que la valoració
reflecteix que, en ocasions, el PDI ha d'impartir cursos introductoris de grau, en els
quals es fa difícil integrar la recerca. Pensem que aquesta insatisfacció no es dona en els
màsters en què el professorat imparteix aquella assignatura que té més relació amb la
seva recerca.

Autoavaluació:
Globalment considerem que aquest subestàndard s’assoleix.
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Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge

5.1 Els serveis d'orientació acadèmica suporten adequadament el
procés d'aprenentatge i els d'orientació professional faciliten la
incorporació al mercat laboral
El Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement - Center for Learning
Innovation and Knowledge (CLIK) té com a missió definir i actualitzar el model
educatiu integral de la Universitat Pompeu Fabra, dotant-lo de personalitat i de
singularitat per mitjà de l'impuls a la innovació de la docència, la promoció de la
transformació dels processos de docència i aprenentatge i la incorporació de les eines,
els recursos i les tendències que han de suposar una optimització pedagògica. Una de les
funcions del CLIK és facilitar l’estada dels estudiants a la Universitat. Per aconseguirho, impulsa projectes basats en l’acompanyament, la mentoria i la tutoria de l’estudiant
des de l'inici fins al final de la seva vida acadèmica a la Universitat. Més informació
sobre el Pla d'Acció Tutorial i el Programa d'Introducció a la Universitat a
https://www.upf.edu/web/clik/acompanyament-estudiant
Pel que fa a l'ajuda a l'orientació professional, la Universitat Pompeu Fabra, a
través del Servei de Carreres Professionals (SCP), desenvolupa i coordina un seguit
d’activitats per afavorir la transició entre l’etapa de formació acadèmica dels estudiants i
graduats i el món laboral. Aquestes activitats estan dissenyades per aportar certa
continuïtat al procés d’inserció, orientació i reorientació laboral dels estudiants i
graduats, des que entren a la universitat fins que la deixen una vegada graduats i
inicien la seva etapa professional.
En aquest sentit, el SCP prepara la transició dels nostres estudiants al mercat
laboral a través de tres instruments:
La visibilitat i la captació del talent UPF. Es fa prospecció empresarial (per
ampliar el ventall d’ofertes en empreses i institucions), es gestionen les pràctiques
externes en empreses i/o institucions i Borsa de Treball, i s’organitza una fira
d’ocupació anual, UPFeina.
El Programa d’activitats d’orientació professional i de desenvolupament de
competències Skills UPF.
El servei d’orientació professional personalitzat.
El SCP treballa per posar a disposició dels estudiants una oferta de pràctiques
cada vegada més àmplia i de més qualitat, al mateix temps que ha desenvolupat un nou
model integral de gestió i relació amb les empreses, establint un marc en el qual els
actors implicats (estudiants, graduats, Universitat i empreses) poden cobrir les seves
demandes i necessitats. A més, es fa una tasca de prospecció constant amb l’objectiu
de donar a conèixer el talent UPF a les empreses i entitats i oferir, per tant, més
oportunitats als seus estudiants i graduats.
Des del curs 2013-2014, la UPF s’ha beneficiat d’una subvenció del Servei
d’Ocupació de Catalunya mitjançant el Departament d’Economia i Coneixement i ara el
Departament d’Empresa i Coneixement, cofinançada pel Fons Social Europeu i ara pel
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Ministeri de Treball. Aquesta entrada de fons econòmics ha estat possible gràcies a
l’adhesió de la Universitat al conveni de col·laboració entre el departament d’Economia
i Coneixement i les Universitats Catalanes per a l’impuls a la inserció i la millora de
l’ocupabilitat dels joves estudiants i graduats universitaris.
La signatura d’aquest conveni va permetre la creació d’un nou servei, el servei
d’orientació professional, que proporciona atenció individualitzada en relació al
desenvolupament del projecte professional, tant d’estudiants com de graduats.
Aquest servei d’atenció individualitzada es complementa amb un de formació
grupal, el ja consolidat programa Skills UPF, que ofereixen vora 50 activitats grupals de
formació en les competències transversals més valorades pel mercat de treball. així com
tallers d’orientació i sortides professionals.
Des del curs 2012-2013, la universitat té centralitzada la gestió de les pràctiques,
així com les vies per a la visibilitat i la captació del talent de la UPF a través del Servei
de Carreres Professionals. Aquest model de gestió de les pràctiques i de relació amb
l’empresa centralitzat i únic, malgrat es mantenen les particularitats de cadascun dels
centres, ha facilitat la creació d’una relació amb l’empresa més estreta gràcies a la qual
les oportunitats per als alumnes i graduats de la Universitat es multipliquen.
Pla d'acció tutorial del MLTA i del MET
El MLTA i el MET disposen de plans d'acció tutorial complets, des que
l'estudiant s'interessa pel Màster fins que accedeix al mercat laboral. Les figures
complementàries del coordinador i dels tutors acadèmics garanteixen un seguiment de
les circumstàncies i necessitats individuals de cada estudiant que puguin anar sorgint al
llarg del curs. Els tutors acadèmics duen el seguiment continuat de cada estudiant i
ajuden al coordinador a resoldre els problemes que puguin plantejar els estudiants.
L'acció tutorial incideix en els següents cinc àmbits:
1. Interlocució inicial i missatges informatius. Un cop l'estudiant s'interessa pel
Màster el coordinador del màster ofereix tot tipus d'informació de suport acadèmic a
l'estudiant. Un cop aquest té la preinscripció acceptada s'envia un missatge/paquet
informatiu amb dades sobre tutories, matrícula, horaris i sessions de benvinguda.
2. Tutoria per a la matriculació del màster. Un cop l'estudiant està admès en el
màster, té a la seva disposició una tutoria personalitzada de prematrícula que s'ofereix a
principis de setembre i en la qual participen el coordinador del màster i els tutors
acadèmics. S'hi proporciona informació específica sobre les diverses opcions del
programa, s'aclareixen dubtes, es valoren les preferències de l'estudiant, i es comprova
la viabilitat de la seva elecció. La tutoria personalitzada es manté al llarg de tot el curs,
un cop els estudiants estan ja matriculats, com s'especifica a 4.3 (orientació general,
selecció del director del treball de fi de màster, adequació de les pràctiques, etc.).
3. Sessions informatives. Així mateix, abans de començar el curs s'ofereix una
sessió informativa sobre el funcionament de la universitat, la biblioteca (CRAI) i els
recursos electrònics de la UPF, així com els diferents espais de què consta el Campus.
L'acció tutorial del Màster presenta evidentment com dinàmica central uns canals
constantment oberts d'interlocució administrativa i acadèmica, tant en el pla presencial
com virtual, amb la secretaria del màster com amb la coordinació del màster i el conjunt
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del professorat. També s'organitza una altra sessió informativa específica per al Treball
de Fi de Màster. Aquesta reunió promou la ràpida concreció del tema i focus del treball
per part de l'alumne, per assegurar un procés gradual i prou prolongat de
desenvolupament del treball, així com la distribució i coneixement operatiu de les
característiques, objectius, modalitats i recursos bibliogràfics metodològics auxiliars per
a l'elaboració del TFM. Per activar aquest procés s'ha elaborat una Guia d'elaboració del
TFM i s'han disposat a la pàgina web dels màsters unes pàgines dedicades a informar
sobre els diferents grups d'investigació i la recerca que es fa al Departament.
4. Tutoria docent del professorat. En el marc de cada assignatura dels màsters,
s'estableix de forma explícita en els plans d'estudi una dinàmica d'interacció
personalitzada entre el professor i l'alumne, per tal de resoldre dubtes, comentar treballs,
resoldre diferències de nivell, ajudar en la pràctica de la recerca, etc.
5. Tutoria de projecció professional i investigadora. Des de la coordinació del
màsters es planteja una dinàmica d'informació proactiva sobre beques, ofertes de treball
i iniciatives formatives externes complementàries. En la pàgines web dels màsters s'han
afegit unes pàgines dedicades a informar sobre beques específiques. També, a través de
la plataforma de Facebook Som-Llenguatge s'informa de possibles sortides
professionals i ofertes de feina concretes.

M.U. en Lingüística Teòrica i Aplicada
En aquest apartat oferim els següents resultats de satisfacció, que provenen de
l’enquesta EVSOE (inclosa a les evidències), que es realitza cada tres anys a tots els
estudiants de la UPF. L'última enquesta es va fer al novembre del 2016, i tot i que els
resultats no recullen dades del curs 2017-18 (curs que també s’analitza en aquest
informe), considerem que els resultats ens serveixen per poder fer una valoració al
respecte.
Els següents dos gràfics sobre satisfacció dels estudiants en la seva tutorització
(a) en les pràctiques del Màster; (b) en el Treball de Fi de Màster mostren que els
estudiants del Màster de Lingüística Teòrica i Aplicada estan molt satisfets d'aquesta
tutorització. Les notes de valoració van des d'un 7,3 de mitjana en el cas de les
pràctiques fins a un 8,8 de mitjana en el cas del Treball de Fi de Màster. Aquestes
valoracions són més altes que les dels altres Màsters de l'UCA i de la UPF.
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El gràfic següent mostra que la valoració general del procés de tutorització en el
Màster de Lingüística és alta i supera la mitjana dels Màsters de l'UCA i de la UPF.
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Accions de millora:
Tot i que la tutoria està ben valorada, pensem que hi ha un marge de millora, sobretot
pel que fa a la tutorització dels Treballs de Fi de Màster (proposta TRADUCCIO.0014).
Considerem que seria important posar en contacte l'estudiant des de l'inici del Màster
amb els diferents grups de recerca perquè pogués trobar de forma més clara l'encaix dels
seus interessos amb els dels grups de recerca del Departament. Per això, pretenem
reunir-nos amb els caps dels grups de recerca per a discutir formes d'augmentar la
implicació dels estudiants amb els diferents grups mitjançant l'assistència als seminaris,
etc. Amb aquesta idea pretenem un objectiu doble. Primer, que la qualitat dels TFMs
millori substancialment. Segon, que el procés de tutorització sigui més satisfactori i
natural per als estudiants mitjançant la seva integració als grups de recerca.
Autovaloració:
D’acord amb la informació exposada, la valoració d’aquest subestàndard és de:
s'assoleix en progrés vers l’excel·lència.

M.U. en Estudis de Traducció
Els següents resultats de satisfacció provenen de l’enquesta EVSOE (inclosa a les
evidències), que es realitza cada tres anys a tots els estudiants de la UPF. La última
enquesta es va fer al novembre del 2016; els resultats no recullen les dades del curs
2017-18 (curs que s’analitza en aquest informe), i confiem que els resultats d'aquest
curs hagin millorat per al Màster en Estudis de la Traducció tot i que els d'anys anteriors
ens serveixen per poder-ne fer una valoració.
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Observem que la valoració de si la tutorització ha ajudat el desenvolupament
dels estudis és relativament baixa, en línia amb el que també passa en el global de
màsters de la UPF. Pensem que aquesta valoració seria més alta si els estudiants
coneguessin millor la figura del tutor i la feina que desenvolupa i, per tant, proposem
una acció de millora en aquest sentit (vegeu més avall).

Pel que fa a la satisfacció amb la tutorització del TFM, se situa en la mitjana de
màsters de la UPF, molt a prop del notable i en fem una valoració positiva.
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Accions de millora:
En l'informe de seguiment del curs 2015-2016, es proposava millorar la coordinació
entre el tutor de pràctiques i els tutors de les empreses amb l'objectiu de millorar la
coordinació de les pràctiques i poder augmentar el nombre d'empreses. No sempre
s’aconsegueix augmentar el nombre d’empreses de pràctiques per motius aliens a la
titulació (p. ex. demanda de perfils lingüístics que els nostres estudiants no tenen). En
canvi, sí que considerem assolida una millora de la comunicació, gràcies a la tutoria i la
Comissió de pràctiques. (TRADUCCIÓ.0082)
Proposem explicar millor les funcions de les tutories i la feina feta per tal de
millorar l'aprofitament i la valoració dels estudiants de la figura del tutor
(TRADUCCIÓ.0024).
Autovaloració:
D’acord amb la informació exposada, la valoració d’aquest subestàndard és de:
s'assoleix.

5.2 Els recursos materials disponibles són adequats al nombre
d'estudiants i a les característiques de la titulació
La Universitat Pompeu Fabra constitueix un referent en el panorama universitari
espanyol en la implantació del model CRAI (Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i
la Investigació) per a l'organització i el funcionament de la seva biblioteca universitària.
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El model CRAI, significa la integració, en un espai comú, de tots els serveis i
recursos relacionats amb les tecnologies i els recursos de la informació que els
estudiants necessiten en el desenvolupament de la seva activitat a la universitat. Aquesta
concentració comporta una major facilitat d'ús i un major aprofitament d'ells. A la
Biblioteca/CRAI els estudiants troben aquells espais, recursos i serveis necessaris per
poder dur a terme les seves tasques acadèmiques. Aquest disseny organitzatiu propícia,
a més, la implementació de nous serveis i la posada a punt de nous espais (per exemple,
per al treball en grup) amb nous i millors equipaments i una visió integradora dels
serveis i els professionals que els presten.
Així, doncs, la Biblioteca/CRAI és una unitat fonamental de suport a la docència
i a l'aprenentatge a la Universitat Pompeu Fabra.
La Biblioteca compta amb un fons bibliogràfic i de recursos electrònics d'accés
remot molt complet i en constant creixement. Ja des de la seva creació al 1990 que es
posa a disposició de la comunitat universitària un conjunt d'informació, tant en suport
paper com d'accés electrònic, molt rellevant i que dona resposta a la pràctica totalitat de
les necessitats de docència i aprenentatge de la comunitat universitària.
Tots els fons estan a disposició de tots els usuaris. A més, els documents poden
traslladar-se d'una seu a una altra a petició dels usuaris que així ho necessiten.
Pel que fa a la informació electrònica, cal assenyalar la seva accessibilitat
completa, ja que, a més de la seva disponibilitat des de les instal·lacions de la Biblioteca
i de tota la Universitat, tots els membres de la comunitat universitària tenen accés als
recursos d'informació electrònics des qualsevol ordinador extern per mitjà de SARE
(Servei d'accés als Recursos Electrònics) que permet un accés fàcil, permanent i segur,
des de qualsevol lloc del món i en qualsevol hora del dia.
Els usuaris tenen a la seva disposició directa més de 650.000 monografies (en
format paper, electrònic o audiovisual), més de 12.000 revistes en paper i més de 20.000
títols de revistes electròniques.
La Biblioteca disposa de diferents eines per facilitar l'accés i l'ús dels recursos
electrònics. Concretament cal assenyalar les guies temàtiques, que són una selecció,
basada en criteris de qualitat, de recursos d'informació d'un àmbit temàtic específic. Les
guies, creades i mantingudes per personal bibliotecari amb la col·laboració del
professorat, també permeten accedir a les bases de dades, llibres i revistes electròniques
especialitzades subscrites per la Biblioteca. Les guies compten a més amb el suport d'un
butlletí periòdic per a la difusió de novetats. Una de les guies temàtiques està
especialitzada en l'àmbit de traducció i les ciències del llenguatge.
També cal destacar el repositori institucional, Repositori Digital de la UPF, com
una font de materials i recursos útils per a la docència i l'aprenentatge, a més d'altres
repositoris consorciats (Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya) en què
participa la UPF.
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Novetats respecte l’anterior procés d’acreditació:
Des de l'inici del curs 2018/2019 s'ha posat en marxa un servei que fomenta la
mobilitat TIC i l'ús dels recursos informàtics sense limitacions d'espais ni horaris: es
tracta d'MyApps.
MyApps és una plataforma en el núvol que permet als usuaris accedir a les
aplicacions que necessiten en funció dels seus estudis i que poden utilitzar sense
necessitat de tenir-les instal·lades al dispositiu. Poden accedir-hi des de qualsevol
dispositiu i qualsevol navegador, des de qualsevol lloc i en tot moment. Només cal tenir
accés a Internet.
L'accés a les aplicacions mitjançant el portal MyApps.upf.edu aporta els
següents avantatges:
• Mobilitat: els estudiants poden accedir a les aplicacions necessàries per les seves
assignatures des de qualsevol lloc.
• Multi-dispositiu: poden accedir amb qualsevol dispositiu que tingui connexió a
Internet.
• Multi-sistema operatiu: MyApps.upf.edu suporta pràcticament tots els sistemes
operatius: Windows, Linux, MacOS, Android, iOS.
• 100% en el núvol: No es necessita tenir un dispositiu de gamma alta per a utilitzar
aplicacions exigents. Tota la complexitat de càlcul, ja sigui a nivell gràfic o
computacional, s'executa en el núvol i no en el dispositiu.
Així mateix, s'han obert portals web específics per als diferents grups d'interès,
on cada un dels col·lectius de la comunitat universitària pot trobar resposta a les seves
principals necessitats com a usuari de Biblioteca i Informàtica:
Serveis pels estudiantes
Serveis pel PDI
Serveis pel PAS
En el document adjunt d’evidències s’especifica la informació següent:
Pàgina web Biblioteca i TIC, de la Biblioteca/CRAI de la UPF
Direcció i horaris de les tres biblioteques UPF (Ciutadella, Poblenou i Campus
Mar)
Informació per a persones amb necessitats específiques
Indicadors i Memòria conjunta de la Biblioteca i del Servei d’Informàtica
Carta de Serveis
Dades de l’UPF a l’Anuari estadístic de la sectorial REBIUN de la CRUE
Dades de l’UPF en la publicació d’Informes UniversiTIC de la sectorial TIC de
la CRUE
Repositori digital UPF
Pel que fa a la satisfacció dels titulats de màster veiem que la valoració de les
instal·lacions i recursos és molt alta.
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Satisfacció dels titulats de MÀSTER amb els sistemes de suport a
l’aprenentatge (Estàndard 5.2)
p11 - Les instal·lacions i els
recursos especialitzats
Satisfets/etes
Percentatge de
(aules, laboratoris, equips Mitjana (1 -5)
Respostes
(% valoren 4 i 5)
participació
informàtics, biblioteca, etc.)
han estat adequats.
Estudis de Traducció
4,22
77,78
9
24,32
Lingüística Teòrica i
4,50
100,00
4
16,67
Aplicada
Estudis del Discurs:
Comunicació, Societat i
4,50
100,00
6
31,58
Aprenentatge
Departament de Traducció i
4,37
89,47
19
23,75
Ciències del Llenguatge
Total MÀSTERS UPF
4,26
86,89
216
25,29

Autoavaluació:
Atesa la informació i les dades presentades, considerem que aquest subestàndard
s'assoleix en progrés vers l’excel·lència.
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Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius

M.U. en Lingüística Teòrica i Aplicada
6.1 Els resultats d'aprenentatge assolits es corresponen amb els
objectius formatius pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació
6.1.1 - Objectius de la titulació
El Màster Universitari en Lingüística Teòrica i Aplicada de la UPF reuneix teoria i
diferents aplicacions de la lingüística. Els estudiants adquireixen una formació sòlida en
els àmbits fonamentals de la teoria lingüística i s'especialitzen en un dels camps
següents: lingüística formal i descriptiva, lingüística computacional, adquisició del
llenguatge, ensenyament de llengües, o lèxic (lexicologia, lexicografia i
terminologia). A més, el màster aporta una formació de postgrau adequada per poder
cursar posteriorment un programa de doctorat en un d'aquests àmbits, o incorporar-se a
qualsevol activitat laboral en què tinguin un paper fonamental la llengua i la lingüística.
Els candidats amb el perfil òptim són graduats interessats en el llenguatge i la
comunicació lingüística en general, oberts al coneixement interdisciplinar i amb un bon
grau de competència en més d'una llengua (incloent-hi de manera preferent l'anglès).
Les competències generals del Màster Universitari en Lingüística Teòrica i
Aplicada garanteixen l'adquisició per part dels estudiants de les competències bàsiques
de màster que figuren en l'Annex I del Reial Decret 1393/2007 i en el Marc Espanyol de
Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES). Les competències específiques de
l'MLTA són les que figuren a continuació:
E1. Identificar, descriure i classificar fenòmens lingüístics (fonètics, fonològics,
morfològics, sintàctics, semàntics, pragmàtics) amb finalitat epistemològica, amb
claredat i en tota la seva complexitat.
E2. Comprendre textos científics sobre el llenguatge.
E3. Identificar, descriure i classificar fenòmens lingüístics amb fins específics i
per a diverses aplicacions.
E4. Formular anàlisis per resoldre problemes de teoria lingüística o de lingüística
aplicada.
E5. Analitzar actes comunicatius en la seva complexitat i amb el nivell de detall
necessari.
E6. Dominar la metodologia de l'anàlisi lingüística de tipus argumental i de tipus
empíric.
E7. Avaluar críticament anàlisis avançades i conceptes teòrics en l'àmbit lingüístic
E8. Elaborar un treball d'investigació en lingüística amb criteris de qualitat
Les competències del títol s'ajusten als estàndards internacionals dels descriptors
de Dublín establerts per al nivell de màster, segons es reflecteixen en el citat Reial
Decret. Per al disseny del pla d'estudis es van tenir en compte les competències
recollides en documents elaborats per xarxes o associacions com el "Subject benchmark
statement for linguistics" encarregat per la Quality Assurance Agency for Higher
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Education del Regne Unit (2007) i la guia "Teaching linguistics "de la Linguistic
Society of America.
6.1.2 – Adquisició de les competències i els resultats d’aprenentatge
Amb l'ajuda de les assignatures seleccionades mostrarem que els estudiants, un cop
graduats, han adquirit les competències previstes a la memòria. És a dir que per una
banda, que els resultats d'aprenentatge (competències) es corresponen amb els objectius
de formació pretesos en la memòria, i que per altra banda, aquests s'adeqüen al nivell
MECES de la titulació. A través de les evidències de les assignatures seleccionades
(treballs, exàmens...) demostrarem que es treballen les competències i que els estudiants
han assolit els resultats d'aprenentatge i que aquests s’adeqüen al nivell MECES.
Les assignatures escollides són les següents:
Semàntica i Pragmàtica (assignatura obligatòria)
Lingüística Comparada (optativa, s’ofereix biennalment)
Processament del Llenguatge Natural (optativa)
Adquisició del Llenguatge i Bilingüisme (optativa)
Treball de Fi de Màster (TFM)
Els plans docents de les assignatures, juntament amb els exercicis que han fet els
estudiants i com s'han avaluat es pot trobar a l'apartat corresponent del portal
d'evidències.
Com veurem en el següent comentari assignatura per assignatura, les activitats
formatives usades en les diferents matèries del pla d'estudis de l'MLTA han estat
dissenyades per a obtenir els resultats d'aprenentatge desitjats, i inclouen les següents
activitats de formació: realització de treballs, presentacions, assistència a seminaris,
estudis de cas, simulació de contextos de treball professionals i en equips de recerca,
resolució de problemes, exposicions de temes per part del docent i de l'estudiant, debats,
pràctiques, recerca d'informació a la biblioteca i altres activitats segons la programació
realitzada en cada cas. Mitjançant aquestes activitats l'estudiant adquireix i desenvolupa,
a més de les competències específiques, les competències generals associades a
cadascuna d'elles.
Assignatura 1: Semàntica i Pragmàtica
Descriptor. Aquest curs és una introducció a la semàntica i la pragmàtica del llenguatge
natural, incloent-hi les qüestions bàsiques i les dades que tradicionalment han estat el
focus d’estudi en els marcs teòrics més influents i en la recerca d’ús habitual
metodologies. L'objectiu general és desenvolupar la capacitat de l'estudiant d'analitzar
fenòmens semàntics i pragmàtics del llenguatge.
Resultats d'aprenentatge. Els resultats d'aprenentatge de l'assignatura, que copiem a
sota, treballen directament les competències de la titulació, sobretot les C1, C4, C6 i
E1:
• Anàlisi i resolució de problemes: ser capaç de proposar la millor anàlisi d'un
fenomen semàntic o pragmàtic donat algun conjunt de conceptes teòrics i mètodes
específics (C1, C6 MECES).
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• Aplicació dels coneixements teòrics a casos pràctics: ser capaç d'aplicar
conceptes teòrics i coneixements sobre la semàntica i la pragmàtica a l’anàlisi de noves
dades (C1, C4, C6 MECES).
• Motivació de la qualitat: ser capaç de reconèixer millor els diferents graus de
precisió en l’anàlisi de dades i per a desenvolupar un sentit de la importància de
formular descripcions i anàlisis amb la màxima precisió (C1, C4, C6 MECES).
• E1. Identificar, descriure i classificar fenòmens semàntics i pragmàtics.
Diferenciar els papers de la semàntica i pragmàtica en la comunicació lingüística.
Sistema d'avaluació. El sistema d'avaluació de l'assignatura es basa en el
rendiment en un conjunt de 4 exercicis realitzats al llarg del trimestre (60%) de la nota
final, participació (10% de la nota final) i un examen final fet a casa (30% de la nota
final). Aquest sistema d'avaluació permet certificar i fer un seguiment continu adequat
de l’adquisició de les competències. L'anàlisi de les qualificacions de proves i
exercicis reals d’estudiants mostren una coherència amb la qualitat demanada als
estudiants.
Assignatura 2: Lingüística Comparada
Descriptor. L'assignatura s'ocupa de la comparació sistemàtica entre llengües o
subsistemes d'una llengua per tal de definir i explicar les diferències i similituds que
s'observen. S'hi tracta també el canvi lingüístic, a causa de la correspondència que
existeix entre els patrons de variació entre llengües i els processos diacrònics dins d'una
mateixa llengua.
Resultats d'aprenentatge. Els resultats d'aprenentatge de l'assignatura, que copiem a
sota, treballen directament les competències de la titulació, sobretot les C1, C2, C4, C5 i
C6:
• Capacitat per identificar, descriure i classificar fenòmens lingüístics (fonètics,
fonològics, morfològics, sintàctics, semàntics, pragmàtics), de forma clara i complexa,
amb finalitats epistemològiques (C1, C4)
• Capacitat per comprendre textos científics sobre el llenguatge i avaluar
críticament els conceptes teòrics avançats i anàlisis en lingüística (C2)
•Capacitat per formular anàlisis per resoldre problemes en lingüística teòrica i en
lingüística aplicada, utilitzant, sempre que sigui necessari, tècniques de formalització
adequades (C4)
• Capacitat d'analitzar els actes comunicatius en tota la seva complexitat i en el
nivell de detall requerit (C5, C6)
Sistema d'avaluació. La nota de l'assignatura es basa en (a) un conjunt de tres tasques
realitzades al llarg del trimestre i la participació a classe (60% de la nota final) i (b) un
component final que consisteix en una tasca final i/o un breu article de 3 pàgines sobre
un tema pertinent (40% de la nota final). Aquest sistema d'avaluació permet certificar i
fer un seguiment continu adequat de l’adquisició de les competències. L'anàlisi d'una
mostra de les qualificacions de la tasca final de 3 pàgines (un exercici sobre ordre de
paraules en la llengua papago) mostra que les diferents avaluacions es corresponen al
nivell corresponent d'adequació en la resposta.
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Assignatura 3: Processament del Llenguatge Natural
Descriptor. Aquest curs té un doble objectiu. Pel que fa a la teoria, l’objectiu és
aprendre tècniques principals utilitzades en el tractament computacional de la
morfologia i la sintaxi (és a dir, en el tractament de paraules i cadenes de paraules que
formen frases). Al costat pràctic, l’objectiu és conèixer els conceptes bàsics de Python
com a llenguatge de programació d’scripts i saber-ho com gestionar fitxers de text per
processar.
Resultats d'aprenentatge. Els resultats d'aprenentatge de l'assignatura, que copiem a
sota, treballen directament les competències de la titulació, sobretot les E1, E2, E3, E7:
• E1. Identificar, descriure i classificar fenòmens lingüístics (fonètics,
fonològics, morfològics, sintàctics, semàntics, pragmàtics) amb finalitat epistemològica,
amb claredat i en tota la seva complexitat.
• E2. Comprendre textos científics sobre el llenguatge.
• E3. Identificar, descriure i classificar fenòmens lingüístics amb fins específics
i per a diverses aplicacions.
• E7. Avaluar críticament anàlisis avançades i conceptes teòrics en l'àmbit
lingüístic
Sistema d'avaluació. La nota de l'assignatura es basa en (a) l'entrega d'exercicis
pràctics (20%) + participació en discussions de classe (10%), i l'assaig / examen final
(70%). L'anàlisi d'una mostra de les qualificacions de l'assaig final mostra que les
diferents avaluacions es corresponen al nivell d'adequació en la resposta de l'estudiant.
Assignatura 4: Adquisició del Llenguatge i Bilingüisme
Descriptor. L’objectiu principal del curs és l’estudi del processament del llenguatge i
els processos cognitius en l'adquisició del llenguatge en nens i aprenents de segones
llengües en edat adulta. Se centra en les relacions entre el desenvolupament de la
competència lingüística i l'emergència de mecanismes i estratègies de processament en
diferents nivells (nivell oracional, nivell de la paraula, etc.). Reben una atenció especial
els mètodes d'obtenció de dades (producció, comprensió, dades de processament online)
i els dissenys d'investigació, tant experimentals com descriptius.
Resultats d'aprenentatge. Els resultats d'aprenentatge de l'assignatura, que copiem a
sota, treballen directament les competències de la titulació, sobretot les E2,E3, E5, i E6:
• E2. Comprendre textos científics sobre el llenguatge.
• E3. Identificar, descriure i classificar fenòmens lingüístics amb fins
específics i per a diverses aplicacions.
• E5. Analitzar actes comunicatius en la seva complexitat i amb el nivell de
detall necessari.
• E6. Dominar la metodologia de l'anàlisi lingüística de tipus argumental i de
tipus empíric.
Sistema d'avaluació. La nota de l'assignatura es basa en (a) Participació a l'aula i
presentació: 40% (10 + 30); i (b) Proposta de projecte: 60%. La presentació de la
proposta escrita de projecte es relaciona directament amb l'assoliment de les
competències E2, E3, E5 i E6 de la titulació. L'anàlisi d'una mostra de les qualificacions
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de l'assaig/projecte final mostra que les diferents avaluacions es corresponen al nivell
d'adequació en la resposta de part de l'estudiant.
Assignatura 5. Treball de Fi de Màster.
Descriptor. El treball de fi de màster (TFM) és un projecte, estudi o informe original,
sobre un tema específic en lingüística teòrica o aplicada, en el qual l'estudiant, amb la
supervisió de professorat de l'àmbit, integra, aplica i desenvolupa les competències
adquirides al si del màster. El TFM té un pes de 15 crèdits. Per aprovar-lo cal defensarlo amb èxit en un acte públic davant d'un tribunal compost per tres professors doctors.
Resultats d'aprenentatge. Els resultats d'aprenentatge de l'assignatura, que copiem a
sota, treballen directament les competències E7 i E8 de la titulació, en concret:
• E7. Avaluar críticament anàlisis avançades i conceptes teòrics en l'àmbit
lingüístic
• E8. Elaborar un treball d'investigació en lingüística amb criteris de qualitat.
Sistema d'avaluació. El TFM es presenta en una defensa pública davant d'un
tribunal compost per tres professors doctors. Cada tribunal estarà coordinat per un
president de tribunal, que coordina unes 10-12 defenses. La tasca del president serà
coordinar la celebració de les defenses assignades, així com la coordinació amb
Secretaria i els membres del tribunal. Finalment, vetllarà per la uniformització en el
procés d'avaluació, i proposarà un candidat a Matrícula d'Honor, si considera que entre
els TFMs que ha avaluat n'hi ha cap que en sigui mereixedor. Al tribunal de cada TFM,
a banda del president, hi haurà el director del treball juntament amb un altre
professor/investigador doctor intern o extern al programa proposat pel director del TFM
o, en el seu defecte, pel president de la comissió o pel coordinador del Màster.
L'acte de defensa és de màxim d'una hora, de la qual un màxim de 20 minuts són per a
la presentació oral per part de l'estudiant. Un cop acabada la presentació, el tribunal pot
formular preguntes a l'estudiant i fer observacions sobre el TFM, que l'estudiant ha de
respondre de manera adient. En acabar el debat, el tribunal delibera i acorda una
qualificació, que es fa constar en l'acta corresponent. En la decisió de la nota final, la
valoració del tutor tindrà un pes del 25% i la dels dos altres membres un pes del 75%.
La qualificació del TFM, igual que la de qualsevol altra assignatura, es fa mitjançant
una valoració quantitativa del 0 al 10 (amb un decimal) i el corresponent equivalent
qualitatiu (suspens, aprovat, notable, excel·lent). La presentació té un pes d'un 10% de
la nota, mentre que diferents aspectes del treball tenen globalment un pes del
90%. Podem posar en valor el rigor i la transparència dels sistemes d’avaluació. Per
exemple, s’utilitzen rúbriques d’avaluació per a l'avaluació del TFM que són públiques i
accessibles (vg. web del Màster) i que asseguren l’objectivitat i fiabilitat de les
avaluacions.
6.1.3 – Valoració de les guies docents
La qualitat i coherència del contingut de les guies docents de les assignatures escollides
és molt alta. Totes especifiquen i informen adequadament de: (a) les competències que
caldrà assolir per part de l'estudiant; i (b) les activitats formatives (treballs, exàmens,
presentacions), i especifiquen clarament els criteris d’avaluació.
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6.1.4 - Valoració dels resultats de satisfacció
A la taula 6.1 s’informa dels resultats de satisfacció dels titulats del Màster amb
l'experiència educativa global (la valoració mitjana i el % de satisfacció). Pel que fa a la
satisfacció amb l'experiència educativa global, observem que entre el 75% i el 80% dels
titulats del Màster estan satisfets o molt satisfets tant amb l'organització del màster, com
la metodologia i els sistemes d'avaluació, 5 punts superior a la d'altres Màsters del
Departament i 10 punts superior a la valoració d'altres Màsters de la UPF. És
especialment destacable que a la pregunta "El volum de treball exigit és coherent amb el
nombre de crèdits de les assignatures i el TFM" el 100% dels responents es declaren
satisfets o molt satisfets.
6.1 Satisfacció dels titulats de màster amb l'experiència educativa global
Lingüística Teòrica i
Aplicada

Departament de
Total MÀSTERS
Traducció i Ciències
UPF
del Llenguatge
Mitjana Satisfets/etes Mitjana Satisfets/etes Mitjana Satisfets/etes
(1 -5) (% valoren 4 i (1 -5) (% valoren 4 i (1 -5) (% valoren 4
5)
5)
i 5)

p2 -El màster està
ben organitzat
(coordinació i
seqüenciació
d'assignatures,
horaris, etc.)
p5 - La metodologia
docent ha afavorit el
meu aprenentatge
p6 - Els sistemes
d'avaluació han
permès reflectir
adequadament el
meu aprenentatge.
p7 - El volum de
treball exigit és
coherent amb el
nombre de crèdits
de les assignatures i
el TFM.
p8 - Estic satisfet
amb el professorat
Indicador 1:
Ensenyamentaprenentatge

3,50

75,00

3,68

68,42

3,52

64,19

3,50

75,00

3,95

78,95

3,84

71,63

3,75

75,00

3,84

73,68

3,74

69,91

4,50

100,00

4,11

78,95

3,73

68,69

3,25

75,00

3,84

78,95

3,89

77,31

3,50

80,00

3,84

75,79

3,74

70,35

Pel que fa a la satisfacció amb els Resultats, observem que el 75% dels titulats del
Màster estan satisfets amb els resultats del màster, 3 punts superior a la d'altres Màsters
del Departament i 4 punts superior a la valoració d'altres Màsters de la UPF.
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Lingüística Teòrica i Departament de
Total MÀSTERS
Aplicada
Traducció i Ciències
UPF
del Llenguatge
Mitjana Satisfets/etes Mitjana Satisfets/etes Mitjana Satisfets/etes
(1 -5) (% valoren 4 i (1 -5) (% valoren 4 i (1 -5) (% valoren 4
5)
5)
i 5)

p12 - El màster m'ha
donat oportunitats
d'accedir a una
comunitat de
recerca i/o
professional
p13 -La formació
rebuda m'ha permès
millorar les meves
competències
personals (nivell de
confiança,
aprenentatge
autònom, presa de
decisions, etc.).
p14 - La formació
rebuda m'ha permès
millorar les meves
capacitats per
desenvolupar
l'activitat
professional.
Indicador 2:
Resultats

4,25

75,00

3,76

70,59

3,75

66,34

3,75

75,00

3,79

78,95

3,92

73,15

4,00

75,00

3,56

66,67

3,87

73,81

4,00

75,00

3,76

72,22

3,87

71,18

La satisfacció també és alta en els indicadors de suport a l'estudiant, 3 punts
superior a la d'altres Màsters del Departament i 4 punts superior a la valoració d'altres
Màsters de la UPF.
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Lingüística Teòrica i
Departament de
Total MÀSTERS
Aplicada
Traducció i Ciències
UPF
del Llenguatge
Mitjana Satisfets/etes Mitjana Satisfets/etes Mitjana Satisfets/etes
(1 -5) (% valoren 4 i (1 -5) (% valoren 4 i (1 -5) (% valoren 4
5)
5)
i 5)
p1 - La informació
4,00
pública sobre el màster
és accessible, completa
i està actualitzada
p11 - Les instal·lacions 4,50
i els recursos
especialitzats (aules,
laboratoris, equips
informàtics, biblioteca,
etc.) han estat adequats.
Indicador 3: Suport a 4,25
l'estudiant

75,00

4,11

84,21

3,98

82,33

100,00

4,37

89,47

4,26

86,89

87,50

4,24

86,84

4,12

84,56

Finalment, pel que fa a la satisfacció amb les pràctiques i el TFM, observem que
els 100% i 75%, respectivament, de titulats del Màster es mostren satisfets, valoració
superior a d'altres Màsters UPF.

Indicador 4: p9 Estic satisfet amb
les pràctiques
externes.
Indicador 5: p10 Estic satisfet amb el
TFM.
Indicador 6: p15 Estic satisfet amb el
màster.
Indicador 7: p16 - Si
hagués de començar
de nou, triaria el
mateix màster (%
sí).
Indicador 8: p17 - Si
hagués de començar
de nou, triaria la
mateixa universitat
(% sí).

Lingüística Teòrica Departament de
Total MÀSTERS
i Aplicada
Traducció i Ciències
UPF
del Llenguatge
Mitjana Satisfets/etes Mitjana Satisfets/etes Mitjana Satisfets/etes
(1 -5) (% valoren 4 (1 -5) (% valoren 4 (1 -5) (% valoren 4 i
i 5)
i 5)
5)
4,67
100,00
3,58
66,67
3,85
71,15

3,75

75,00

3,79

68,42

3,81

70,09

3,50

75,00

3,42

57,89

3,87

75,93

50,00

63,16

73,61

75,00

73,68

83,33
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Lingüística Teòrica i
Aplicada

Departament de
Total MÀSTERS UPF
Traducció i Ciències
del Llenguatge
Respostes Participació Respostes Participació Respostes Participació
4
16,67%
19
23,75%
216
25,29%
Font: Enquesta de Satisfacció dels Graduats 2017-2018
Propostes de millora:
La millora contínua de la titulació que es fa a partir del seguiment i de l’anàlisi i de les
dades, ens va impulsar a dur a terme, l’any 2014, quatre accions principals de cara a
reforçar la qualitat dels TFM: (a) organització de tutorials internacionals sobre
metodologia empírica; (b) integració progressiva de l'alumne als diferents grups de
recerca del Departament; (c) promoció de la publicació dels TFMs al web del Màster;
(d) propera publicació de les dates de defensa per a tota la comunitat implicada en
estudis de postgrau del Departament (professors, estudiants de postgrau i de doctorat,
etc.). Aquestes quatre accions han estat molt ben valorades, tant pels estudiants com
pels professors.
Encara que el TFM respon a una planificació temàtica d’acord amb els grups i
línies de recerca del professorat, volem proposar un punt de millora. Per tal que sigui
més fàcil per als estudiants adequar el tema del seu TFM amb les línies i temes de
recerca dels grups del Departament, en el web del Màster i del Departament es
recomanaran temes de recerca de cada grup de recerca per al TFM.
(TRADUCCIÓ.0020).
Autovaloració:
D’acord amb la informació exposada, la valoració d’aquest subestàndard és de
s'assoleix en progrés vers l’excel·lència.

6.2 Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema
d'avaluació són adequats i pertinents per garantir l'assoliment dels
resultats d'aprenentatge previstos
6.2.1 Valoració de les activitats formatives i metodologia docent
Les activitats formatives usades en les diferents matèries del pla d'estudis de l'MLTA
han estat dissenyades per a obtenir els resultats d'aprenentatge desitjats, i inclouen les
següents activitats de formació: realització de treballs, presentacions, assistència a
seminaris, estudis de cas, simulació de contextos de treball professionals i en equips de
recerca, resolució de problemes, exposicions de temes per part del docent i de
l'estudiant, debats, pràctiques, recerca d'informació a la biblioteca i altres activitats
segons la programació realitzada en cada cas. Mitjançant aquestes activitats l'estudiant
adquireix i desenvolupa, a més de les competències específiques, les competències
generals associades a cadascuna d'elles.
Primer, un element important que cal destacar és l'adaptació a l'EEES, que ha
afavorit, la importància de l'avaluació contínua com a element formatiu i d'avaluació
final. S'ha constatat que la realització única d'un examen final ha perdut pes de forma
progressiva en els sistemes d'avaluació en el conjunt del Màster MLTA. Segurament el
pes més important de les activitats formatives recau en els exercicis i pràctiques fetes a
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classe o a casa, individualment i en grup. En aquests exercicis es treballen les
competències específiques de la titulació
El treball de fi de màster (TFM), de 15 crèdits, treballa les competències de
forma conjunta i molt especialment les competències 7 i 8 que treballen l'avaluació
crítica i l'elaboració d'un treball d'investigació. El TFM és un projecte, estudi o informe
original, sobre un tema específic en lingüística teòrica o aplicada, en el qual l'estudiant,
amb la supervisió de professorat de l'àmbit, integra, aplica i desenvolupa les
competències adquirides al si del màster. L'avaluació del TFM es fa a través d'una
defensa pública davant d'un tribunal compost per tres professors doctors. Per a garantir
la qualitat del TFM, es recomana que un dels professors sigui extern al Departament de
Traducció i Ciències del Llenguatge i que un sigui d'una especialitat diferent a la del
TFM. L'acte de defensa pública sol durar una hora, de la qual un màxim de 20 minuts
són per a la presentació oral per part de l'estudiant. Un cop acabada la presentació, el
tribunal formula preguntes a l'estudiant i fa observacions sobre el TFM, que l'estudiant
ha de respondre de manera adient. En acabar el debat, el tribunal delibera i acorda una
qualificació, que es fa constar en l'acta corresponent. La qualificació del TFM, igual que
la de qualsevol altra assignatura, es fa mitjançant una valoració quantitativa del 0 al 10
(amb un decimal) i el corresponent equivalent qualitatiu (suspens, aprovat, notable,
excel·lent).
Pel que fa a competències transversals, com ara que l'estudiant sigui capaç de
parlar en públic o escriure un bon treball d'especialització, remarquem que gairebé totes
les assignatures del Màster inclouen activitats formatives com exposicions oral, entrega
d'exercicis escrits, etc. També es plantegen molt sovint entregues de treballs en grup per
tal de treballar directament la competència de potenciar el treball en equip. En aquest
sentit, pel que fa a les competències orals i escrites, el Màster ofereix una formació
transversal en habilitats de comunicació científica, tant oral com escrita.
6.2.2 Valoració dels sistemes d’avaluació
En el Pla Docent públic de cada assignatura del Màster s'hi inclou informació sobre els
sistemes d’avaluació, amb les ponderacions mínimes i màximes per a cada matèria de
cada un dels sistemes d'avaluació següents.
Examen
Lliurament de treballs setmanals
Exposicions orals
Assistència i participació
Treball de curs
Volem posar en valor la varietat i innovació en els sistemes i criteris
d’avaluació que componen els sistemes d'avaluació. En una assignatura normalment hi
ha un ampli ventall entre les ponderacions mínimes i màximes per a cada un dels
sistemes d'avaluació. La raó és que cada matèria consisteix en diverses assignatures on
els professors fan servir mètodes d'avaluació i ponderacions diferents. Alguns
professors fan servir exàmens, altres posen més èmfasi en treballs finals, altres en les
presentacions (individuals i grupals), i altres en treballs d'avaluació contínua, etc. Cada
trimestre, la direcció del màster coordina la varietat de sistemes d'avaluació perquè els
estudiants no tinguin un excés de treball en diverses assignatures acumulat durant
èpoques claus de l'any, particularment durant el final dels trimestres. Cap assignatura
empra totes les ponderacions mínimes (que estan molt per sota de 100%) ni totes les
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ponderacions màximes (que estan molt per sobre del 100%) d'una matèria. Com és
lògic, cada assignatura té una ponderació total de 100% respectant les ponderacions
mínimes i màximes estipulades per a cada sistema d'avaluació dins de la matèria.
6.2.3 Valoració de la satisfacció dels estudiants amb l'actuació docent
A continuació comentem la taula de satisfacció dels estudiants amb l'actuació docent.
Totes les assignatures (excepte una) tenen una puntuació entre notable, alta i molt alta,
llevat d'una assignatura. Després de parlar amb els delegats de curs i el professor, es
dedueix que el nivell dels continguts de l'assignatura amb baixa valoració estan per
sobre de la mitjana de les altres assignatures (vg. proposta de millora a 6.2.4 per adreçar
aquesta circumstància).
6.2. Satisfacció dels estudiants amb l’actuació docent
Trimestre

Assignatura

T1

Lèxic i
ensenyament de
llengua(32362T-1)
Lingüística
Comparada(313
86-T-1)
Procediments i
habilitats a
l'aula(31393-T1)
Trastorns del
llenguatge i la
cognició:
enfocaments
empírics(32363T-1)
Gramàtica
Pedagògica de
l'Espanyol(3139
4-T-1)
Semàntica i
Pragmàtica(3136
3-T-1)
Semàntica
computacional(3
2134-T-1)
Instrucció de
Llengües(31697T-1)

T1

T1

T2

T2

T2

T2

T2

T2

Qüestions

Valoració Desviació respecte Matriculats Percentatge Agrupació
actuació
la mitjana de
de
docent l'estudi i el període
participació

10

2,48

9

33,33

5

10

2,48

15

26,67

5

10

2,48

28

3,57

5

9,6

1,03

14

35,71

5

9

0,43

28

25

4

8,87

0,3

26

57,69

4

8,75

0,18

6

66,67

4

8,57

0

11

63,64

3

8,25

-0,32

25

16

3
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Actuals de
Lingüística
Formal (31387T-1)
T2
Cognició i
8,14
adquisició del
llenguatge(3236
1-T-1)
T1
Fonètica i
8,11
Fonologia(31377
-T-1)
T1
Corpus i Eines
7,7
Informàtiques(3
1373-T-1)
T2
Terminologia i
7,6
societat:
necessitats
professionals i
aplicacions(3213
2-T-1)
T1
Processament
7,33
del llenguatge
natural(32138-T1)
T1
Tècniques
7,33
Experimentals i
d'Observació(31
372-T-1)
T1
Adquisició del
7
Llenguatge i
Bilingüisme(313
78-T-1)
T1
Sintaxi(313766,5
T-1)
T1
Anivellament en 6,33
Lingüística
1(31369-T-1)
T2
Argumentació
3,11
en Anàlisi
Lingüística(3137
0-T-1)
Font: Enquesta AVALDO. 2017-2018

-0,43

18

38,89

2

0,59

23

39,13

4

0,18

24

41,67

3

-0,97

7

71,43

2

-0,19

16

18,75

3

-0,19

18

33,33

3

-0,52

10

40

2

-1,02

23

34,78

2

-1,19

8

37,5

1

-5,46

15
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1

Accions de millora:
En l'informe d'acreditació del curs 2013-14, es va proposar una acció de millora
(Traducció.0084), que proposava organitzar una acollida integral que incorpori també la
part lingüística per als estudiants internacionals. Aquesta acció es troba plenament
consolidada. Tots els estudiants tenen una sessió de tutoria personalitzada i, els
estudiants internacionals, un curs intensiu de llengua i cultura abans de començar les
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classes de màster. A més per inaugurar el curs, es fa una sessió que inclou una xerrada
amb un ponent convidat.
Per tal de millorar tant la coordinació de continguts com la seva seqüenciació
entre assignatures obligatòries (troncals), metodològiques i d'especialitat, ens proposem
organitzar una comissió acadèmica interna del Màster que tingui com a objectiu
específic vetllar per aquesta coordinació acadèmica (TRADUCCIÓ.0015). Es pretén
adequar els continguts i seqüenciar-los amb la resta de continguts del Màster. La
Comissió interna estarà formada per un representant de cada especialitat, pel
coordinador i pels tutors i la seva funció serà la de vetllar per l'organització i
seqüenciació de continguts del Màster i de cada especialitat.
Autovaloració:
D’acord amb la informació exposada, la valoració d’aquest subestàndard és de:
s'assoleix en progrés vers l'excel·lència.

6.3 Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les
característiques de la titulació
En aquesta secció mostrem en una taula els resultats globals de la titulació i els
valorem. Les dades dels graduats mostren unes dades positives i un increment
continuat al llarg dels darrers anys. Pel que fa al rendiment dels estudiants, aquest ha
anat pujant al llarg dels anys i s'ha estabilitzat en més d'un 95% de taxa de
rendiment. Les dades d'abandonament i seguiment també són molt positives i han
sofert una millora contínua. Les dades s'han estabilitzat els darrers cursos, amb una
mitjana del 4% d'abandonament (1 estudiant per cohort).
6.3. Resultats globals de la titulació
Curs acadèmic

20132014
85,81

20142015
89,05

20152016
98,20

20162017
97,58

20172018
95,38

86,47

89,63

98,97

97,89

96,04

99,24

99,36

99,22

99,69

99,31

Total graduats
Graduats en t o t+1
Taxa d'eficiència (%)
Durada mitjana dels estudis (anys)

96,70
20132014
16
16
94,39
1,13

95,97
20142015
27
27
95,17
1,30

98,97
20152016
30
30
96,78
1,07

100,00
20162017
25
25
98,28
1,12

97,69
20172018
24
23
95,26
1,29

Curs de la cohort

2013-

2014-

2015-

2016-

2017-

Taxa de rendiment (% crèdits
superats/crèdits matriculats)
Taxa de presentació (% crèdits
presentats/crèdits matriculats)
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits
presentats)
% Crèdits matriculats per primer cop
Curs acadèmic
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2014
14
53,85

2015
19
73,08

2016
28
90,32

2017
22
78,57

2018
19
82,61

21
80,77

31
100,00

26
92,86

19
82,61

20132014
4
20132014
4
2

20142015
5
20142015
4
2

20152016
0
20152016
0
0

20162017
1
20162017
1
0

20172018
1
20172018
1
1

15,38

15,38

0,00

3,57

4,35

Graduats en t
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r
curs (%)
Graduats en t o t+1
22
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 84,62
Curs acadèmic
Total abandonament
Curs de la cohort
Total abandonament
No superen el règim de permanència a
1r curs (%)
Taxa d'abandonament (%)

A continuació mostrem els resultats per cada una de les assignatures del títol.
Considerem que la distribució és adequada.

Matrícules
d'honor

Excel·lent

Notable

Aprovat

92,3
95,8
95,7
95,7
90,0

1
1
1
1
1

14
6
8
11
1

6
11
12
10
12

3
5
1

16
15

93,8
100,0

1

7

8
5

7
2

14

71,4

3

4

3

13
13

92,3
100,0

1

3
3

5
5

4
4

12

58,3

1

1

5

12

83,3

1

2

3

10

90,0

5

4

8
8
7

87,5
75,0
100,0

1

4
6
1

2

Gramàtica Pedagògica de

6

83,3

1

1
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4

Anul·lacions
i renúncies

Rendiment

26
24
23
23
20

No presentat

Matriculats

Treball fi de màster
Semàntica i Pragmàtica
Fonètica i Fonologia
Sintaxi
Tècniques Experimentals i
d'Observació
Corpus i Eines Informàtiques
Cognició i adquisició del
llenguatge
Argumentació en Anàlisi
Lingüística
Lingüística Comparada
Trastorns del llenguatge i la
cognició: enfocaments empírics
Processament del llenguatge
natural
Qüestions Actuals de Lingüística
Formal
Adquisició del Llenguatge i
Bilingüisme
Anivellament en lingüística
Semàntica computacional
Lèxic i ensenyament de llengua

Suspès

Assignatura

6.4. Resultats de les assignatures del títol

2
1
1
1
1

1

1

4
1

5
4

2
1
1
2

5
4

1

l'Espanyol
Instrucció de Llengües
Procediments i habilitats a l'aula
Interacció en llenguatge natural

5
4
3

60,0
100,0
66,7

2

1
3

2
1
2

1

Autovaloració:
D’acord amb la informació exposada, la valoració d’aquest subestàndard és de:
s'assoleix en progrés vers l’excel·lència.

6.4 Els valors dels indicadors d'inserció laboral són adequats per a les
característiques de la titulació
En aquest apartat, presentarem dades d'inserció laboral de dues fonts. En primer lloc
presentarem dades d'una enquesta realitzada per AQU Catalunya el 2017. Aquesta
enquesta s'elabora cada 3 anys i, per tant, podem comparar els resultats amb els que es
van obtenir el 2014. L'enquesta del 2017 la van respondre 7 titulats en màster dels
cursos 2011-12 i 2012-13 d'un total de 33. Com que el nivell de participació en
l'enquesta de 2017 no va ser gaire alt i les dades ja tenen més de dos anys, l'UCA de
Traducció i Ciències del Llenguatge va decidir dur a terme una segona enquesta en
col·laboració amb la Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat de la UPF. Aquesta
segona enquesta es va fer durant el segon trimestre del 2019 i es va enviar a tots els
egressats del MLTA dels últims quatre cursos (des de 2014-2015 a 2017-2018). Van
respondre 50 egressats, que representen el 47,2% dels egressats. Es pot accedir als
resultats complets de l'enquesta de 2019 des del portal d'evidències i la web de qualitat
del Centre.
Comencem per remarcar que els indicadors de 2017 del Màster van millorat
substancialment comparat amb els indicadors de 2014. La taxa d'ocupació de 2017 és
del 85% i molt semblant al de l'indicador general de la UPF. En el 2019 s'ha mantingut
alta i ha pujat fins el 86%.
6.5. Inserció laboral
Indicador 2014 Indicador 2017 Indicador 2019
Taxa d'ocupació (% ocupats)
% Màster
% UPF
% Sistema universitari català
% Enquesta Població Activa
(1er trimestre 2017)
% Aturats
% Inactius (no treballen i no
busquen feina)

100,0

85,7
86,8
85,8
84,2

86

-

14,3

14

-

A més, al segmentar les dades de si treballen actualment per curs de graduació
s’observa que els graduats que no han treballat després d’acabar el màster s’han graduat
majoritàriament els dos darrers cursos, com podem observar en el següent gràfic:
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La taxa d'adequació entre les funcions laborals actuals i el Màster era del 71%
el 2017, 10 punts per sobre de la taxa general dels Màsters a la UPF i ha augmentat fins
el 74% el 2019. Són, per tant, dades molt positives. A més en l'enquesta del 2019 la
mitjana de satisfacció amb la feina és alta, de 7,2 sobre 10.
Taxa d'adequació (les funcions que es
desenvolupen en la feina actual són les
pròpies del nivell de titulació de màster)
% Màster
% UPF
% Sistema universitari català
% funcions universitàries
% funcions no universitàries

2014

2017

2019

66,7

71,4
61,8
51,34
28,6

73,8

33,3
-

La satisfacció amb la informació teòrica rebuda va ser del 8,3 el 2017 sobre
10, 3 punts per sobre de la UPF i s'ha mantingut constant. En canvi la satisfacció amb la
informació pràctica rebuda va ser de 5,3 punts el 2017 (recordem que aquest és un dels
punts que va motivar fer el canvi d'estatus del Pràcticum) i ha augmentat fins el 5,7 el
2019. Finalment, un 85% dels titulats van afirmar que repetirien el Màster el 2017 i un
73% el 2019. En tots dos casos la xifra és superior a la mitjana de la UPF.

Satisfacció amb la
FORMACIÓ TEÒRICA
rebuda
Màster
UPF
SUC

2014
2017
2019
Escala de 1 a 10, on 1 és molt baix i 10 molt alt

5,6

8,3
7,1
6,78
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8,1

Satisfacció amb la
FORMACIÓ PRÀCTICA
rebuda
Màster
UPF
SUC
Satisfacció amb la utilitat
de la FORMACIÓ
TEÒRICA per a la feina
Màster

4,4

5,3
6,3
5,93

5,6

7,6

5,7

6,4
UPF
SUC
Satisfacció amb la utilitat
de la FORMACIÓ
PRÀCTICA per a la feina
Màster
UPF
SUC
% Repetirien el màster
% màster
% UPF
% Sistema universitari
català

5,2
5,47

4,2

6,4
5,8
5,32

5,4

66,7

85,4
71,7
66,17

73,3

Finalment, a l'Enquesta de Satisfacció dels Graduats podem observar que els
graduats valoren amb un notable els aspectes relacionats amb la inserció laboral del
màster, i que el seu nivell de satisfacció és comparable al global de màsters de la UPF.
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Departament de
Lingüística Teòrica i
Traducció i Ciències Total MÀSTERS UPF
Aplicada
del Llenguatge
Satisfets/etes
Satisfets/etes
Satisfets/etes
Mitjana (1 Mitjana (1 Mitjana (1 (% valoren 4
(% valoren 4
(% valoren 4 i
5)
5)
5)
i 5)
i 5)
5)

p12 - El màster
m’ha donat
oportunitats
d’accedir a una
comunitat de
recerca i/o
professional
p13 -La
formació rebuda
m’ha permès
millorar les
meves
competències
personals
(nivell de
confiança,
aprenentatge
autònom, presa
de decisions,
etc.).

4,25

75,00

3,76

70,59

3,75

66,34

3,75

75,00

3,79

78,95

3,92

73,15

Respostes Participació Respostes Participació Respostes Participació
4
16,67%
19
23,75%
216
25,29%
Font: Enquesta de Satisfacció dels Graduats 2017-2018
Accions de millora:
Com que s'havia detectat que costava mantenir el contacte amb els graduats un cop
finalitzats els seus estudis, recentment hem creat un grup de LinkedIn, amb l'objectiu de
poder mantenir el contacte (proposta de millora TRADUCCIÓ.0026).
Autovaloració:
D’acord amb la informació exposada, valorem que aquest subestàndard s'assoleix.
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M.U. en Estudis de Traducció
6.1 Els resultats d'aprenentatge assolits es corresponen amb els
objectius formatius pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació
6.1.1 - Objectius de la titulació
El Màster Universitari en Estudis de la Traducció de la UPF reuneix aspectes de
recerca, teòrics i pràctics i professionals de la traducció. Els estudiants adquireixen una
formació sòlida en els àmbits fonamentals de perspectives teòriques de la traducció i es
poden especialitzar en un dels perfils següents: la recerca encaminada cap a estudis
doctorals, un perfil acadèmic teòric i pràctic, o un perfil pràctic centrat en la carrera
professional de la traducció i/o la interpretació.
El màster aporta, per tant, una formació de postgrau adequada per poder cursar
posteriorment un programa de doctorat en molts àmbits (traducció literària o d’altres
especialitats, interpretació, traducció audiovisual, etc.), o incorporar-se a qualsevol
activitat laboral en què tinguin un paper fonamental la mediació entre llengües i
cultures. Els candidats amb el perfil òptim són graduats interessats en el llenguatge i la
comunicació lingüística i la literatura en general, i la traducció en particular, oberts al
coneixement interdisciplinar i amb un bon grau de competència en més d’una llengua
(incloent-hi de manera preferent l’anglès i el castellà).
Les competències generals del Màster Universitari en Estudis de la Traducció
garanteixen l’adquisició per part dels estudiants de les competències bàsiques de màster
que figuren en l’Annex I del Reial Decret 1393/2007 i en el Marc Espanyol de
Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES). Les competències específiques de
l’MET són les que figuren a continuació:
CE1. Dominar de forma integrada el conjunt de coneixements, destreses i aptituds
propis de les exigències professionals de la traducció (l'anomenada Competència
Traductora).
CE2. Manejar amb soltesa les tasques de documentació i recerca relacionades amb
l'exercici pràctic i professional de la traducció.
CE3. Determinar correspondències intertextuals, interculturals i interlingüístiques.
CE4. Organitzar, avaluar i gestionar un projecte de traducció en totes les seves
fases, incloent l'estimació de pressupost, personal, mitjans, i termini de lliurament.
CE5. Crear un treball traductològic extens i complex seguint criteris d'excel·lència
en la seva concepció, elaboració, redacció, justificació, presentació i defensa.
CE6. Saber usar eines informàtiques per a una àmplia gamma de tasques
relacionades amb la traducció.
CE7. Aplicar adequadament les tècniques de traducció (tipus d'equivalència o
correspondència bitextual) a diverses maneres de comunicació: escrit, oral i
audiovisual / multimodal, en una cerca de solucions lingüístiques, discursives i
textuals.
CE8. Ajustar les traduccions a les normes i altres factors propis dels textos
d'especialitat en diversos àmbits, principalment: jurídico-econòmica, científicotècnica i humanístico-literària.
CE9. Dominar els estudis acadèmics entorn a la traducció i la seva aplicabilitat a
la pràctica professional i a la recerca teòrica.
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CE10. Combinar i prioritzar la creativitat i la iniciativa personal amb les normes
vigents a cada moment.
CE11. Distingir i combinar adequadament les fases de comprensió i interpretació
del sentit; transvasament i reformulació interlingüística; i redacció, revisió i edició
de textos.
Les competències del títol s’ajusten als estàndards internacionals dels descriptors
de Dublín establerts per al nivell de màster, segons es reflecteixen en el citat Reial
Decret.
6.1.2 – Adquisició de les competències i els resultats d’aprenentatge
Considerem que els estudiants que cursen amb èxit el MET adquireixen les
competències previstes a la memòria: d'una banda les competències i els resultats
d'aprenentatge es corresponen amb els objectius de la memòria i, per altra, s'adeqüen al
nivell MECES de la titulació. Mostrarem aquesta correspondència i adequació a partir
de l'anàlisi de les evidències de les assignatures seleccionades.
Les assignatures escollides són les següents:
Assignatura 1: Traducció i Llengua, de primer trimestre
Assignatura 2. Traducció Cultura, de segon trimestre
Assignatura 3. Treball de Fi de Màster (TFM)
Assignatura 4. Pràctiques.
Cal remarcar que les dues primeres assignatures pertanyen a la matèria de
Metodologia de la Traducció, que és obligatòria, i conseqüentment comparteixen i es
reparteixen les mateixes competències que són les pròpies de la matèria i venen
definides per ella al Pla d’Estudis i no per l’assignatura, i són:
bàsiques: CB6, CB7, CB8, CB9, CB10.
generals: CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10.
específiques: CE1, CE2, CE3, CE4, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11.
Els plans docents de les assignatures, juntament amb els exercicis que han fet els
estudiants i com s’han avaluat es pot trobar a l’apartat corresponent del portal
d’evidències.
Com veurem en el següent comentari assignatura per assignatura, les activitats
formatives usades en les diferents matèries del pla d’estudis de l’MET han estat
dissenyades per a obtenir els resultats d’aprenentatge desitjats, i inclouen les següents
activitats de formació: realització de treballs, presentacions, assistència a seminaris,
estudis de cas, simulació de contextos de treball professionals i en equips de recerca,
resolució de problemes, exposicions de temes per part del docent i de l’estudiant,
debats, pràctiques, recerca d’informació a la biblioteca i altres activitats segons la
programació realitzada en cada cas. Mitjançant aquestes activitats l’estudiant adquireix i
desenvolupa, a més de les competències específiques, les competències generals
associades a cadascuna d’elles.
Assignatura 1: 32115 Traducció i Llengua
Descriptor. Introducció als conceptes i mètodes fonamentals de la gramàtica
descriptiva i contrastiva, per a la seva aplicació a la pràctica traductora i la reflexió
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sobre la traducció. Elements del contrast interlingüístic, sobretot entre l’anglès i el
castellà. Nivells de construcció del significat: la gramàtica (les categories gramaticals
nocionals, l'ordre de paraules, etc.); el lèxic (tipus de significat lèxic). La dimensió
cognitiva del context (organització informativa, pressuposicions i implicacions, etc.). La
dimensió social del context (intencionalitat, cortesia). La variació lingüística (dialectes,
registres, el continu oral-escrit, etc.). L’assignatura combina els exercicis de traducció
amb l’anàlisi de traduccions amb una metodologia docent basada en la resolució de
problemes i els estudis de cas.
Resultats d’aprenentatge.
R2. Analitzar, comparar i avaluar diferents versions d’un mateix text.
R3. Detectar dificultats de traducció, descriure-les mitjançant categories de la
lingüística i resoldre-les.
R19. Aplicar enfocaments teòrics procedents de la lingüística per resoldre un
problema delimitat d'investigació en traducció.
Sistema d’avaluació. El sistema d'avaluació de l'assignatura es basa en un examen,
que té un 50% de la nota, i avaluació contínua, que té l'altre 50% En aquest sistema,
l'avaluació contínua té un pes important i permet fer un seguiment del desenvolupament
de l'estudiant i de l'adquisició de les competències. Paral·lelament, l'examen permet
valorar amb més profunditat el nivell al qual han arribat als estudiants. Les diferents
mostres d’exàmens reals mostren com l'avaluació és coherent amb el nivell exigit als
estudiants.
Assignatura 2: 32116 Traducció i cultura
Descriptor. El centre d'interès d'aquesta assignatura són els elements culturals i la seva
incidència en la construcció del sentit textual, així com les diferents tècniques que
s'apliquen per al seu transvasament en la llengua meta i les conseqüències que aquestes
conductes traductores tenen per als receptors de les traduccions. A partir d'una reflexió
sobre conceptes teòrics bàsics com cultura, culturema, equivalència o tècnica de
traducció, s'estudiarà com es manifesta la cultura en diferents modalitats de traducció i
en gèneres discursius diversos. La reflexió teòrica sobre aquestes qüestions es
complementarà amb exercicis pràctics de traducció focalitzats en diversos fenòmens
lingüístic-discursius d'índole cultural, així com en la comparació crítica de textos
originals i traduccions en diverses llengües.
Resultats d’aprenentatge.
R1. Dominar la interpretació i producció d’elements lingüístics, textuals i
culturals per a la traducció.
R5. Redactar i traduir segons diferents convencions textuals.
R7. Sensibilitzar-se en l’aplicació d’estratègies diverses de comunicació
aplicades segons cada cultura.
R8. Dominar el maneig dels elements i convencions culturals d’un text i la seva
traducció.
conèixer els fonaments teòrics de la traducció i la diversitat d’enfocaments
teòrics sobre la traducció.
R20. Saber aplicar els coneixements teòrics a casos concrets de traducció.
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Sistema d’avaluació. La nota de l’assignatura es basa en (a) un treball de curs (60% de
la nota final); (b) Dues fitxes (30% de la nota final); (c) participació a classe (10%).
Aquest sistema d’avaluació permet certificar i fer un seguiment continu adequat de
l’adquisició de les competències: d'una banda hi ha un element amb un pes important,
que permet avaluar el grau d'assoliment de les competències, però per d'altra hi ha una
combinació de sistemes d'avaluació, que ofereixen múltiples oportunitats a l'estudiant
per rebre correccions i comentaris.
Assignatura 3. Treball de Fi de Màster.
Descriptor. El treball de fi de màster (TFM) és un projecte, estudi o informe original,
sobre un tema específic en estudis de traducció, en el qual l’estudiant, amb la supervisió
de professorat de l’àmbit, integra, aplica i desenvolupa les competències adquirides al si
del màster. El TFM és de 10 crèdits obligatoris.
Els estudiants d’orientació acadèmica i pràctica (TFM de 10 ECTS) hauran de
demostrar la seva capacitat per fer activitat acadèmica, encara que no porti a producció
científica. Han de mostrar coneixement de la bibliografia bàsica sobre el tema. En
aquest sentit es valorarà un treball amb un plantejament i objectius clars, i viables, que
portin cap a un a feina de reflexió i anàlisi bibliogràfica sobre un tema molt concret
relacionat amb la pràctica o la teoria de la traducció. Pot ser un estudi d’una traducció,
comparació de traduccions o una traducció pròpia comentada i justificada. També pot
ser un estudi sobre alguna teoria o disciplina relacionada amb la traducció, com podria
ser un/a teòric/a de la traducció o la aplicabilitat de models teòrics provinents d’altres
disciplines afins (com podrien ser teories lingüístiques, literàries, culturals o socials). El
treball de fi de màster ha de ser una exposició sistemàtica, raonada i crítica d’un tema de
l’especialitat triada per l’estudiant, amb la qual demostri la seva capacitat per a
l’activitat acadèmica, ja sigui pràctica o teòrica.
El tema ha d’estar relacionat amb la traducció en algun aspecte pràctic o teòric, i
ha d’incloure aspectes d’una o més assignatures fetes al llarg del curs. En aquest punt,
és recomanable que l’estudiant assenyali dins la seva proposta de TFM quina/quines
assignatura/es són les mes fortament relacionades amb el treball que es proposa.
S’anima als estudiants a consultar les línies de recerca dels diversos grups i projectes
del Departament abans de fer la seva tria
Per aprovar el TFM cal defensar-lo amb èxit en un acte públic davant d’un
tribunal compost per tres professors doctors.
L’assignatura Treball de Recerca, de 5 ECTS, pot integrar-se en un sol treball de
recerca, per part de l’estudiant, sumant els 10 ECTS del TFM i els 5 crèdits del Treball
de Recerca per ser avaluada conjuntament com un sol treball integrat. Els estudiants
d’orientació en recerca hauran de mostrar la seva capacitat i potencial per fer recerca en
algun tema afí a la disciplina dels estudi sobre la traducció. Han de mostrar coneixement
de la bibliografia bàsica sobre el tema i demostrar que saben plantejar una pregunta de
recerca, que pot implicar la presència d’hipòtesis per validar, i combinar això amb una
metodologia que permeti enfocar i resoldre les qüestions plantejades d’una manera
compatible amb el mètode científic, afegint unes conclusions finals que puguin
contestar les qüestions plantejades com a punt de partida, o explicar satisfactòriament
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per què no s’han pogut contestar. En l’orientació de recerca, el TFM ha de representar
una aportació original de l’estudiant en l’àmbit de recerca en el qual s’ubiqui el treball.
Resultats d’aprenentatge. La configuració exacta dels resultats d’aprenentatge
adquirits dependran de les característiques concretes de cada Treball de Fi de Màster per
tal de garantir el seu caràcter de treball original i de síntesi i d’aprofitament personal del
conjunt del Máster. Els resultats previstos comuns a tots els TFM són el R26, R31 i,
molt especialment, R32 i, de manera complementària, confirmaria els resultats de
l'aprenentatge obtinguts de les assignatures matriculades per l’estudiant més afins al
treball.
R26. Aplicar en l'elaboració de treballs de recerca els coneixements teòrics i
metodològics adquirits en les altres matèries en un estudi original sobre un tema de
traducció escrita o interpretació.
R31. Usar els diversos recursos lexicogràfics disponibles per a la traducció en
exercicis teòrics i pràctics.
R32. Elaborar un treball llarg de síntesi dels continguts i destreses adquirides al
llarg del Màster, segons una normativa comuna.
Sistema d’avaluació. L’avaluació del TFM consisteix en el lliurament d’un document
escrit d’un màxim de 22.000 paraules (80% de la nota final) i una defensa oral (20% de
la nota final), en compliment del Pla d’Estudis, on aquestes dues parts de l’avaluació
tenen les següents ponderacions:
Ponderació mínima Ponderació màxima
SE2. Presentacions orals
15%
30%
SE6. Document escrit:
70%
85%
El TFM es presenta en una defensa pública davant d’un tribunal compost per tres
professors doctors. Per norma interna un d’aquests professors és el tutor, director/a del
treball. També és recomanable que un altre dels membres del tribunal sigui extern al
Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge, sobre tot per treballs d’orientació
de recerca. La figura del President(a) de Tribunal és el tercer membre del tribunal (no és
ni la persona externa ni la persona que hagi dirigit el treball), per tal de garantir una
uniformitat en l’aplicació de valors a SE2 i SE6. La Coordinació del Màster nomena dos
o tres President(e)s de Tribunal per cada cohort que hauran de actuar en un mínim de 12
tribunals. Aquests Presidents es posen d’acord per confeccionar el calendari de
presentacions orals, validar les composicions de cada tribunal i vetllar per una aplicació
igual per tothom del sistema de puntuació.
L’acte de defensa no ha de durar més d’una hora, de la qual un màxim de 20
minuts són per a la presentació oral per part de l’estudiant. Un cop acabada la
presentació, el tribunal pot formular preguntes a l’estudiant i fer observacions sobre el
TFM, que l’estudiant ha de respondre de manera adient. En acabar l’acte de defensa, el
tribunal delibera i acorda una qualificació, que es fa constar en l’acta corresponent. La
qualificació del TFM, igual que la de qualsevol altra assignatura, es fa mitjançant una
valoració numèrica del 0 al 10 (amb un decimal) i el corresponent equivalent verbal
(suspens, aprovat, notable, excel·lent).
Existeixen normes generals per al TFM dins d’aquest Màster, molt estrictes
sobre la qualitat, l’extensió, els continguts i la presentació del treball, que serveixen com
a criteris d’avaluació a cada tribunal.
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Assignatura 4. Pràctiques.
Les pràctiques s'ofereixen a la tutoria inicial en forma d'assignatura anomenat
Pràcticum. Aquesta assignatura està dividit en tres assignatures a efectes de matrícula:
Pràcticum 1, 2 i 3. Això comporta que l'estudiant pot matricular pràctiques per valor de
5, 10 o 15 crèdits segons el seu interès a tenir un perfil més o menys pràctic. La fórmula
més habitual i recomanada és la de 10 crèdits. La tria de empreses per fer les pràctiques
a empreses externes es fa via l'oficina de carreres professionals de la UPF
(https://www.upf.edu/web/carreres-professionals). Les estudiants que es matriculen per
fer pràctiques compten amb l'assessorament d'un/a professor/a que fa les funcions de
tutor/a de pràctiques, que és una persona i una figura diferent dels tutors acadèmics i
que vetlla pel bon funcionament de les pràctiques tant des del punt de vista de
l'estudiant com de la nostra institució. Les empreses han de signar un acord i un
compromís amb la universitat per protegir els interessos dels estudiants a no ser
explotats i a rebre formació a canvi de dedicar unes hores estipulades a l'empresa, de
manera presencial o telemàtica. L'empresa també ha de nomenar una persona vinculada
a l'empresa com a tutor de l'empresa i que fa de mentor de l'estudiant que té a càrrec. En
general, les experiències són molt positives, i tenim previstos mecanismes de correcció i
fins i tot canvi d'empresa quan el tutor de pràctiques detecta o és informat d'incidències
rellevants. Un nombre important d'empreses han col·laborat amb nosaltres des de fa
temps, que valorem com un èxit compartit. Existeix la possibilitat que els estudiants
proposin una empresa i s'accepta sempre que es faci en les mateixes condicions (acord
signat, passar per Carreres professionals, etc.) que les altres empreses.
6.1.3 – Valoració de les guies docents
La qualitat i coherència del contingut de les guies docents de les assignatures escollides
és molt alta. Totes especifiquen i informen adequadament de: (a) les competències que
caldrà assolir per part de l’estudiant; i (b) les activitats formatives (treballs, exàmens,
presentacions), i especifiquen clarament els criteris d’avaluació.
6.1.4 - Valoració dels resultats de satisfacció
La valoració que fem de les enquestes de satisfacció és que són molt bones pel que fa
als aspectes més objectivables i mesurables i sota el nostre control; estem per sobre de
la mitjana en aspectes com l'organització, la coordinació, la seqüenciació d'assignatures,
horaris, etc., la metodologia docent, el volum de treball exigit i la relació entre
ensenyament i aprenentatge, així com altres aspectes valorats positivament com la
informació pública sobre el Màster.
Valorem també que estem a la mitjana en aspectes de satisfacció com el
professorat, que la formació rebuda ha permès millorar les competències personals de
l'alumnat, i la satisfacció amb les pràctiques externes. On constatem que cal millorar és
en aspectes més d'apreciació, més subjectius, i per tant més complicats de millorar amb
accions concretes però cal tenir molt en compte, evidentment, com ara la impressió de si
el màster ha donat oportunitats d'accedir a la recerca i/o professional. Sorprèn bastant
que no sigui més alta la satisfacció global amb el Màster, o que si hagués de triar de nou
tornaria a fer el mateix Màster a la mateixa universitat, perquè, al nostre entendre hauria
d'anar en la mateixa línia que els aspectes objectivables valorades per sobre de la
mitjana.
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6.1. Satisfacció dels titulats de màster amb l'experiència educativa global (Estàndard
6.1 i 6.2)
Estudis de Traducció

Departament de
Traducció i Ciències
del Llenguatge

Total MÀSTERS
UPF

Mitjana Satisfets/etes (% Mitjana (1 Satisfets/etes Mitjana Satisfets/etes
(1 -5) valoren 4 i 5)
-5)
(% valoren 4 i (1 -5) (% valoren 4 i
5)
5)

p2 -El màster
està ben
organitzat
(coordinació i
seqüenciació
d'assignatures,
horaris, etc.)
p5 - La
metodologia
docent ha
afavorit el meu
aprenentatge
p6 - Els sistemes
d'avaluació han
permès reflectir
adequadament el
meu
aprenentatge.
p7 - El volum de
treball exigit és
coherent amb el
nombre de
crèdits de les
assignatures i el
TFM.
p8 - Estic
satisfet amb el
professorat
Indicador 1:
Ensenyamentaprenentatge

3,89

77,78

3,68

68,42

3,52

64,19

3,89

66,67

3,95

78,95

3,84

71,63

3,44

55,56

3,84

73,68

3,74

69,91

3,89

66,67

4,11

78,95

3,73

68,69

3,67

66,67

3,84

78,95

3,89

77,31

3,89

66,67

3,84

75,79

3,74

70,35
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Estudis de Traducció

Departament de
Total MÀSTERS
Traducció i Ciències
UPF
del Llenguatge
Mitjana Satisfets/etes Mitjana Satisfets/etes Mitjana Satisfets/etes
(1 -5) (% valoren 4 i (1 -5) (% valoren 4 i (1 -5) (% valoren 4
5)
5)
i 5)

p12 - El màster m'ha
donat oportunitats
d'accedir a una
comunitat de recerca i/o
professional
p13 -La formació rebuda
m'ha permès millorar les
meves competències
personals (nivell de
confiança, aprenentatge
autònom, presa de
decisions, etc.).
p14 - La formació
rebuda m'ha permès
millorar les meves
capacitats per
desenvolupar l'activitat
professional.
Indicador 2: Resultats

3,44

66,67

3,76

70,59

3,75

66,34

3,67

77,78

3,79

78,95

3,92

73,15

3,33

55,56

3,56

66,67

3,87

73,81

3,44

66,67

3,76

72,22

3,87

71,18

Estudis de
Traducció

Departament de
Traducció i Ciències
del Llenguatge

Total MÀSTERS
UPF

Mitjana Satisfets/etes Mitjana Satisfets/etes Mitjana Satisfets/etes
(1 -5) (% valoren 4 i (1 -5) (% valoren 4 i (1 -5) (% valoren 4 i
5)
5)
5)

p1 - La informació 4,00
pública sobre el
màster és
accessible,
completa i està
actualitzada
p11 - Les
4,22
instal·lacions i els
recursos
especialitzats
(aules, laboratoris,
equips informàtics,
biblioteca, etc.) han
estat adequats.
Indicador 3:
4,11
Suport a
l'estudiant

77,78

4,11

84,21

3,98

82,33

77,78

4,37

89,47

4,26

86,89

77,78

4,24

86,84

4,12

84,56
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Estudis de
Traducció

Departament de
Traducció i Ciències
del Llenguatge

Total MÀSTERS
UPF

Mitjana Satisfets/etes Mitjana Satisfets/etes Mitjana Satisfets/etes
(1 -5) (% valoren 4 i (1 -5) (% valoren 4 i (1 -5) (% valoren 4 i
5)
5)
5)

Indicador 4: p9 - Estic
satisfet amb les
pràctiques externes.
Indicador 5: p10 - Estic
satisfet amb el TFM.
Indicador 6: p15 - Estic
satisfet amb el màster.
Indicador 7: p16 - Si
hagués de començar de
nou, triaria el mateix
màster (% sí).
Indicador 8: p17 - Si
hagués de començar de
nou, triaria la mateixa
universitat (% sí).

3,43

57,14

3,58

66,67

3,85

71,15

3,56

55,56

3,79

68,42

3,81

70,09

3,22

44,44

3,42

57,89

3,87

75,93

66,67

63,16

73,61

55,56

73,68

83,33

Estudis de Traducció

Departament de
Traducció i Ciències del
Llenguatge
Respostes
Participació Respostes Participació
9
24,32%
19
23,75%
Font: Enquesta de Satisfacció dels Graduats 2017-2018

Total MÀSTERS UPF

Respostes
216

Participació
25,29%

Autovaloració:
D’acord amb la informació exposada, la valoració d’aquest subestàndard és de
s'assoleix en progrés vers l’excel·lència.

6.2 Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema
d'avaluació són adequats i pertinents per garantir l'assoliment dels
resultats d'aprenentatge previstos
6.2.1 Valoració de les activitats formatives i metodologia docent
Les activitats formatives usades en les diferents matèries del pla d'estudis del MET han
estat dissenyades per a obtenir els resultats d'aprenentatge desitjats, i inclouen les
següents activitats de formació: classes magistrals, treball autònom (en grup i personal)
i estudi personal, aportacions a l'aula virtual (per exemple, debats en fòrums), tutories
presencials individualitzades i simulació de contextos de treball professionals.
Totes aquestes activitats contribueixen que l'estudiant adquireixi les
competències previstes. Voldríem destacar com a activitat formativa innovadora la
simulació de contextos de treball professional que és clau per adquirir moltes de les
competències específiques de la titulació, com, per exemple la CE4 (Organitzar, avaluar
i gestionar un projecte de traducció en totes les seves fases, incloent l’estimació de
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pressupostos, mitjans personals i termini lliurament) i la CE5 (Crear un treball
traductològic extens i compleix tots els criteris d'excel·lència en la seva concepció,
elaboració, redacció, justificació, presentació i defensa).
6.2.2 Valoració dels sistemes d’avaluació
Els diversos sistemes d’avaluació emprats al llarg del curs queden recollits en els plans
docents de les assignatures. Per tant, són de domini públic i es complementen amb la
verificació de l’adquisició de les competències i els resultats d’aprenentatge. Tots
aquests plans docents estan disponibles a la pàgina web de la titulació i s’actualitzen
amb una regularitat alta.
Els sistemes d'avaluació previstos són els següents:
Prova final escrita
Presentacions orals o exposicions.
Exercicis escrits i orals.
Participació activa individual en les activitats plantejades a classe.
Treball de curs
Treball de Fi de Máster.
Des de la FTiI i el DTCL, s’han impulsat estudis i anàlisis sobre la qualitat i les
pràctiques docents del grau i del màster, la qual cosa ens ha permès recopilar informació
sistematitzada sobre els sistemes d’avaluació i les activitats avaluades per les diferents
assignatures. Una de les accions més destacades és la realització d’unes Jornades de
Reflexió sobre la Docència, en què l’intercanvi d’informacions sobre sistemes i
metodologia de l’avaluació ocupa periòdicament un lloc important.
Cal destacar la importància de l’avaluació contínua com un element formatiu i
d’avaluació final. Els plans docents contenen la ponderació de les dues parts principals
de l’avaluació: l’examen (corresponent a l’avaluació de les classes magistrals) i
l’avaluació contínua (corresponent als seminaris i a altres activitats). Diverses
assignatures també incorporen un treball de curs com a element destacat. De fet, es
constata que la realització d’un examen final ha anat perdent pes en els sistemes
d’avaluació en el conjunt del MET, de manera progressiva.
Els exàmens es concentren a avaluar les sessions magistrals i, en conseqüència,
els coneixements específics adquirits, així com competències generals i específiques,
pel que fa a capacitacions i destreses de treball individual. Es tenen en compte la
participació i les exposicions en l’avaluació final, individual o en grup, segons què es
consideri més apropiat per als objectius d’avaluació perseguits. El grau de participació
dels estudiants és un dels components de l’avaluació. A això cal afegir que en la majoria
d’assignatures l’avaluació també inclou les exposicions o les presentacions en públic.
L’avaluació dels exercicis i dels treballs individuals associats a l’avaluació
contínua difereixen segons el tipus d’activitat. En els treballs es fa èmfasi en com es
recull la informació, com se selecciona, com se sintetitza i com es redacta. En particular,
una part central és l’adquisició de resultats d’aprenentatge com ara l’aplicació de
coneixements a la pràctica mitjançant l’anàlisi de casos reals, simulacions i resolució de
problemes.
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Les pràctiques externes s’avaluen atenent dos elements. D’una banda,
l’informe del tutor de la institució externa i, de l’altra, l’avaluació de la memòria de les
pràctiques per part del tutor de pràctiques. El pla docent de les pràctiques detalla els
continguts esperats de la memòria que ha de redactar l’estudiant. Aquest sistema doble
procura captar en l’avaluació final dos components essencials del procés de formació a
través de pràctiques. En primer lloc, la tasca exercida a la institució externa, avaluada
pel tutor extern, que té com a criteris l’aplicació i coneixements a la pràctica, la
capacitat d’organització i planificació, la qualitat i l’habilitat de gestió. En segon lloc, el
tutor de pràctiques avalua el rigor de la memòria en què l’estudiant mostra les
competències generals i específiques adquirides. A la memòria l’estudiant ha de
presentar i analitzar la institució d’acollida, explicar l’activitat que hi ha desenvolupat i
els coneixements aplicats i, finalment, valorar la institució i la pràctica en si, i avaluarne així de manera crítica els punts forts i els febles, les propostes de millora i la utilitat
dels coneixements adquirits durant el màster.
El TFM s’avalua essencialment a partir del treball individual de recerca i, per
tant, la qualitat i el rigor en són elements fonamentals. No obstant això, les tutories
presencials (com indica explícitament el pla docent) així com l’assistència a les sessions
formatives i informatives són un criteri essencial de la part continuada de l’avaluació.
Els criteris específics per a l’avaluació del treball estan detallats en el pla docent
d’aquesta assignatura i estableixen els eixos principals següents: l’originalitat i la
rellevància de la pregunta d’investigació; el nivell crític i analític; l’ús correcte de la
metodologia aplicada; la capacitat de presentar els arguments de manera estructurada i
clara, i l’ús correcte de les fonts bibliogràfiques i els altres recursos utilitzats.
Amb els elements que es valoren del treball, doncs, es pretén assegurar la
consideració correcta de les competències que s’han d’assolir en el procés d’avaluació,
incloses la capacitat d’organització i de planificació, la gestió de la informació,
l’aplicació de coneixements a la pràctica, la capacitat d’adaptació, la gestió d’un
projecte i la preocupació per la qualitat. En el format actual del màster, el TFM té dues
modalitats i uns graus d’exigència diferenciats segons l’orientació escollida per
l’estudiant.
Així doncs, el TFM de l’orientació de recerca té un valor de 15 crèdits i un nivell
d’exigència molt alt, perquè s’afegeixen els 5 crèdits de l’assignatura de Treball de
Recerca. En aquest cas, al calendari del curs per aquest diploma de màster s’ha
programat poca docència presencial en el tercer trimestre perquè els estudiants puguin
destinar-hi la dedicació que mereix. Per a l’orientació acadèmica, les pautes per al TFM
són similars a l’anterior, però per a un valor de 10 crèdits, i es rebaixa proporcionalment
el grau d’exigència i el volum del treball. Per a totes dues modalitats, l’avaluació inclou
la defensa oral davant d’un tribunal de 3 membres. Es procura que un dels membres del
tribunal sigui extern al programa MET.
6.2.3 Valoració dels resultats de satisfacció.
Podem observar com la satisfacció dels estudiants amb l'actuació docent és alta. Un
30% de les assignatures tenen una valoració superior a 9, i un 80% superior a 6. Només
una assignatura es situa per sota del 5. En el curs 2018-2019, la valoració d'aquesta
assignatura ha sigut molt millor i considerem que la mala valoració durant el curs 20172018 va ser una excepcionalitat: durant el curs 2017-2018 dos professors van compartir
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l'assignatura i sembla que aquesta combinació no va funcionar; en anys posteriors no es
va repetir aquest equip docent.
6.2 Satisfacció dels estudiants amb l'actuació docent
Trimestre

Assignatura

1T

Recepció
Literària de la
Traducció(32125
-T-1)
Gestió de
projectes en
traducció(31341T-1)
Interpretació
2(31359-T-1)
Traducció
Científica(32120
-T-1)
Traducció
Jurídica(32121T-1)
Interpretació
1(31358-T-1)
Traducció
Econòmica(3212
2-T-1)
Traducció
Audiovisual(321
26-T-1)
Traducció
Humanística(321
23-T-1)
Discurs
Especialitzat
Comparatiu(3211
7-T-1)
Traducció
Tècnica(32119T-1)
Traducció i
Text(32108-T-1)
Traducció
Literària(32124T-1)

2T

2T
3T

2T

1T
3T

2T

1T

1T

2T

1T
3T

Valoració Desviació respecte Matriculats Percentatge Agrupació
actuació
la mitjana de
de
docent
l'estudi i el
participació
període

10

3

6

16,67

5

9,86

1,74

16

43,75

5

9,78

1,66

18

50

5

9,67

5,04

15

20

5

9,29

1,17

17

41,18

4

9

2

19

15,79

4

8,83

4,2

15

40

4

8,56

0,44

21

42,86

3

8,4

1,4

17

29,41

4

8

1

10

30

3

7,67

-0,45

19

31,58

3

7

0

36

19,44

3

6,8

2,17

14

35,71

3
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1T

Gèneres Literaris 6,75
i
Traducció(30366
-T-1)
1T
Traducció i
6,43
Llengua(32115T-1)
2T
Traducció i
6,33
Cultura(32116T-1)
1T
Perspectives
5,75
Teòriques de la
Traducció(32107
-T-1)
2T
Estilística
5,6
Aplicada a la
Traducció(32109
-T-1)
1T
Anivellament en
5,5
Traducció
1(31367-T-1)
2T
Iniciació a la
3,83
Recerca en
Traducció(31340
-T-1)
Font: Enquesta AVALDO. 2017-2018

-0,25

11

36,36

3

-0,57

37

18,92

2

-1,79

39

46,15

2

-1,25

10

40

2

-2,52

13

38,46

2

-1,5

14

14,29

1

-4,29

13

46,15

1

Autovaloració:
D'acord amb la informació proposada, considerem que aquest subestàndard s'assoleix en
progrés vers l’excel·lència.

6.3 Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les
característiques de la titulació
El fet més destacat de tots els resultats, globals i no globals, és la gran estabilitat dels
valors i indicadors del curs analitzat i els quatre cursos anteriors. Es partia d'unes taxes
de rendiment, èxit i abandonament molt bones i s'han mantingut molt bones durant els
últims quatre anys. Les dades s'ajusten a les estimacions inicials de la memòria de
verificació.
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6.3. Resultats globals de la titulació
Curs acadèmic

20132014
97,89

20142015
93,06

20152016
95,85

20162017
93,36

20172018
96,57

98,11

93,67

96,47

94,31

96,78

99,79

99,35

99,35

98,99

99,78

99,58

99,59

99,59

100,00

98,93

20132014
39
38
92,87
1,21

20142015
33
32
93,11
1,09

20152016
35
35
95,73
1,14

20162017
36
36
93,75
1,17

20172018
37
37
94,81
1,16

20132014
Graduats en t
33
Graduats en t sobre Nou 94,29
Ingrés a 1r curs (%)
Graduats en t o t+1
34
Taxa de graduació
97,14
(graduats en t o t+1)
Curs acadèmic
20132014
Total abandonament
1
Curs de la cohort
20132014
Total abandonament
1
No superen el règim de 1
permanència a 1r curs
(%)
Taxa d'abandonament 2,86
(%)

20142015
31
75,61

20152016
30
76,92

20162017
30
73,17

20172018
31
86,11

36
87,80

36
92,31

36
87,80

31
86,11

20142015
5
20142015
5
2

20152016
3
20152016
3
1

20162017
4
20162017
4
2

20172018
1
20172018
1
1

12,20

7,69

9,76

2,78

Taxa de rendiment (%
crèdits superats/crèdits
matriculats)
Taxa de presentació (%
crèdits presentats/crèdits
matriculats)
Taxa d'èxit (% crèdits
superats/crèdits
presentats)
% Crèdits matriculats
per primer cop
Curs acadèmic
Total graduats
Graduats en t o t+1
Taxa d'eficiència (%)
Durada mitjana dels
estudis (anys)
Curs de la cohort

A continuació mostrem els resultats per cada una de les assignatures del títol.
Considerem que la distribució és adequada.
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1

19
19
18
18
17

100,0
84,2
100,0
88,9
94,1

16

Anul·lacions i
renúncies

1

No presentat

Matrícules
d'honor

92,3
97,2
100,0
100,0
87,5
85,7

13
5
3
11

8
1
4

3
1

2

14
29
28
25
20
11

1
4

2
1

1
2

1
1
1
1
1

3
1
5
6
4

8
8
11
6
10

7
6
1
3
1

1

2

81,3

1

5

7

16

93,8

1

8

5

1

16

93,8

1

2

8

4

14
14
13

92,9
100,0
92,3

2
5

12
10
4

1
2
3

13
12

92,3
91,7

1

4
3

7
7

1

1

11

90,9

1

1

3

5

1

10

90,0

8

1

1

10

100,0

8

1

6

100,0

2

3

1

4
3

75,0
100,0

3

1

1

Suspès

Aprovat

Rendiment

39
36
36
36
24
21

Notable

Matriculats

Treball Fi de Màster
Traducció i Cultura
Traducció i Llengua
Traducció i Text
Pràcticum 1
Traducció
Audiovisual
Interpretació 1
Traducció Tècnica
Interpretació 2
Traducció Jurídica
Traducció
Humanística
Estilística Aplicada a
la Traducció
Gestió de projectes
en traducció
Traducció
Econòmica
Pràcticum 2
Traducció Científica
Anivellament en
Traducció 1
Traducció Literària
Gèneres Literaris i
Traducció
Iniciació a la
Recerca en
Traducció
Discurs Especialitzat
Comparatiu
Perspectives
Teòriques de la
Traducció
Recepció Literària
de la Traducció
Treball de Recerca
Pràcticum 3

Excel·lent

Assignatura

6.4. Resultats de les assignatures del títol

1

1
1
3
1
1
1
1
1

1
3

Autovaloració:
D’acord amb la informació exposada, la valoració d’aquest subestàndard és de:
s'assoleix en progrés vers l’excel·lència.
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6.4 Els valors dels indicadors d'inserció laboral són adequats per a les
característiques de la titulació
Com ja s'ha comentat pel MLTA, en aquest apartat, presentarem dades d’inserció
laboral de dues fonts. En primer lloc presentarem dades d'una enquesta realitzada per
AQU Catalunya el 2017. Aquesta enquesta s'elabora cada 3 anys i, per tant, podem
comparar els resultats que els que es van obtenir el 2014. L'enquesta del 2017 la van
respondre 10 titulats en màster dels cursos 2011-12 i 2012-13 d'un total de 61. Com que
el nivell de participació en l'enquesta de 2017 no va ser gaire alt i les dades ja tenen més
de dos anys, l'UCA de Traducció i Ciències del Llenguatge va decidir dur a terme una
segona enquesta en col·laboració amb la Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat de la
UPF. Aquesta segona enquesta es va fer durant el segon trimestre del 2019 i es va
enviar a tots els egressats del MET dels últims quatre cursos (des de 2014-2015 a 20172018). Van respondre 75 egressats, que representen el 53,2% dels egressats. Es pot
accedir als resultats complets de l'enquesta de 2019 des del portal d'evidències i la web
de qualitat del Centre.
La taxa d'inserció laboral segons revela l'indicador de l'any 2017 és del 80%, que
valorem molt positivament, i s'apropa força a la mitjana de la UPF (86,8). Durant el
2019, aquesta xifra es manté força constant.
6.5. Inserció laboral
Indicador 2014
Taxa d'ocupació (% ocupats)
% Màster
% UPF
% Sistema universitari català
% Enquesta Població Activa (1er
trimestre 2017)
% Aturats
% Inactius (no treballen i no
busquen feina)

Indicador 2017 Indicador 2019

93,3

80,0
86,8
85,8
84,2

77,3

6,7
-

20
-

12,7

A més, podem observar en el següent gràfic com els graduats que no han
treballat després d’acabar el màster s’han graduat majoritàriament els dos darrers
cursos.
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Una altra dada molt positiva és que la taxa d'adequació ha pujat pràcticament 20
punts en relació a les dades de 2017 i se situa a nivells del global de la UPF. A més en
l'enquesta del 2019 la mitjana de satisfacció amb la feina és alta, de 7,2 sobre 10.
Indicador
2014

Indicador
2017

Indicador
2019

33,3

37,5
61,8
51,34
62,5
-

56,9

Taxa d'adequació (les funcions que
es desenvolupen en la feina actual
són les pròpies del nivell de titulació
de màster)
% Màster
% UPF
% Sistema universitari català
% funcions universitàries
% funcions no universitàries

33,4
33,3

La satisfacció amb la formació teòrica rebuda es va mantenir amb un valor
notable, pràcticament igual (7), el 2017 i va augmentar a 8,3 el 2019. La satisfacció amb
la formació pràctica rebuda és es manté a valors de notable, que despunta encara més si
la comparem amb el valor del conjunt de la UPF (6,6).
Per últim destacar, també positivament, el fet que la satisfacció amb la utilitat de
la formació pràctica ha tingut una trajectòria ascendent i supera la mitjana del SUC i la
UPF. El percentatge d'estudiants que afirmaven que repetirien el màster va pujar fins el
80% el 2017 i ha baixat el 2019 fins el 68%, situant-se en un nivell semblant a la
mitjana de la UPF.
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Satisfacció amb la
FORMACIÓ TEÒRICA
rebuda
Màster
UPF
SUC
Satisfacció amb la
FORMACIÓ
PRÀCTICA rebuda
Màster
UPF
SUC
Satisfacció amb la
utilitat de la
FORMACIÓ TEÒRICA
per a la feina
Màster
UPF
SUC
Satisfacció amb la
utilitat de la
FORMACIÓ
PRÀCTICA per a la
feina
Màster
UPF
SUC
% Repetirien el màster
% màster
% UPF
% Sistema universitari
català

Indicador 2014
Indicador 2017
Indicador 2019
Escala de 1 a 10, on 1 és molt baix i 10 molt alt

7,3

7
7,1
6,78

8,2

7

7,3
6,3
5,93

7

4,8

5,2
5,2
5,47

6

4,9

5,5
5,8
5,32

6,7

50

80
71,7
66,17

68

Finalment, a l'Enquesta de Satisfacció dels Graduats podem observar que els
graduats valoren amb un notable els aspectes relacionats amb la inserció laboral del
màster, i que el seu nivell de satisfacció és comparable al global de màsters de la UPF.
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Departament de
Estudis de Traducció Traducció i Ciències
del Llenguatge

Total MÀSTERS
UPF

Satisfets/etes
Satisfets/etes
Satisfets/etes
Mitjana (1
Mitjana (1
Mitjana (1
(% valoren 4 i
(% valoren 4 i
(% valoren 4
-5)
-5)
-5)
5)
5)
i 5)

p12 - El màster
m’ha donat
oportunitats
d’accedir a una
comunitat de
recerca i/o
professional
p13 -La formació
rebuda m’ha
permès millorar
les meves
competències
personals (nivell
de confiança,
aprenentatge
autònom, presa
de decisions,
etc.).

3,44

66,67

3,76

70,59

3,75

66,34

3,67

77,78

3,79

78,95

3,92

73,15

Respostes Participació Respostes Participació Respostes Participació

9
24,32%
19
23,75%
Font: Enquesta de Satisfacció dels Graduats 2017-2018

216

25,29%

Autovaloració:
D’acord amb la informació exposada, valorem que aquest subestàndard
s'assoleix.
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4. Valoració i proposta del pla de millora
Codi

Nivell
Origen
Requerida Estàndard Problema detectat Acció proposada
d'afectació (informe) per AQU

TRADUCCIO. M.U. en
0019
Lingüística
Teòrica i
Aplicada

Objectiu a
assolir

Indicador Prioritat Responsable Termini Estat

Resultat Implica
modificació
de la
memòria?

Autoinfor No
me
MLTA i
MET
Dades
2017-18
(27-62019)

E1.3

En les darreres
Fem una proposta
edicions el nombre de millora que
d'inscrits no arriba caldria coordinar
al nombre de
amb el servei de
places ofertes. Hi Postgrau per a què
juga un paper
els estudiants
important el fet
admesos puguin
que un grup no
rebre informació
menyspreable
acadèmica des del
d'estudiants
mateix dia de
acceptats
l'admissió.
decideixen no
preinscriure's.

Que el nombre
d'inscrits arribi
al nombre de
places ofertes

Alta

Coordinadora 2020del Màster 05-29

Oberta -

TRADUCCIO. M.U. en
Autoinfor No
0064
Estudis de me 2013Traducció 14
(30/06/20
15)

E1.2

Detecció de
Ajustar a 10
desajust en crèdits crèdits ECTS els
ECTS del TFM
crèdits del TFM
com a norma
general

Igualar els
crèdits ECTS
del TFM per a
tots els
estudiants

Alta

Coordinador 2017del màster
07-31

Tancada Assolit Sí. Ja
enviada a
l’AQU

TRADUCCIO. M.U. en
Autoinfor No
0065
Estudis de me 2013Traducció 14
(30/06/20
15)

E1.2

Necessitat de
reorganitzar les
assignatures en
matèries

Millorar la
claredat en
l’estructuració
del pla
d’estudis

Alta

Coordinador 2017del màster
07-31

Tancada Assolit Sí. Ja
enviada a
l’AQU

Organitzar les
assignatures en
matèries en
comptes d’en
mòduls
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No

TRADUCCIO. M.U. en
0066
Lingüística
Teòrica i
Aplicada

Autoinfor No
me 201314
(30/06/20
15)

E1.2

Necessitat de
millorar
l’optativitat i la
interdisciplinarieta
t entre
especialitats

Proposar
l’eliminació dels
crèdits obligatoris
per especialitat

Reforçar
l’optativitat de
les
assignatures
d’especialitzaci
ó del màster,
cosa que
afavorirà la
interdisciplinar
ietat

Alta

Coordinador 2017MLTA
07-31

Tancada Assolit Sí. Ja
enviada a
l’AQU

TRADUCCIO. M.U. en
0067
Lingüística
Teòrica i
Aplicada

Autoinfor No
me 201314
(30/06/20
15)

E1.2

Necessitat
d’adaptar el
programa a
programes
d’intercanvi
europeus

Introduir noves
Augmentar la
assignatures per al internacionalitz
programa Erasmus ació dels
Mundus; es
estudiants del
consideren
màster
assignatures de
tercer trimestre

Alta

Coordinador 2017MLTA
07-31

Tancada No
Sí. Ja
assolit enviada a
l’AQU

TRADUCCIO. M.U. en
Seguimen No
0077
Estudis de t 2015Traducció 2016
(28/12/20
17)

E1.2

Segons les
enquestes als
estudiants, la
gestió dels TFM
no està ben resolta

Crear una
normativa única
per a totes les
orientacions de
TFM. Crear una
comissió de
seguiment i
coordinació dels
TFMs

Millorar la
informació i
l’orientació
dels TFM

Alta

Coordinador 2018MET i tutors 06-01
acadèmics

Tancada Assolit No

TRADUCCIO. M.U. en
Autoinfor No
0038
Estudis de me 2013Traducció 14
(30/06/20
15)

E1.2

Necessitat de
redistribuir
algunes
competències per
matèries

Reagrupar les
competències ja
existents per plans
docents

Garantir una
presentació
correcta de les
competències
en el conjunt
dels plans
docents

Mitja

Coordinador 2016del màster i 07-31
professorat
implicat

Tancada Assolit No
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TRADUCCIO. M.U. en
Autoinfor No
0039
Estudis de me 2013Traducció 14
(30/06/20
15)

E1.2

Necessitat de
millorar la
visibilitat de la
relació entre
assignatures, tot i
que aquesta
interrelació sí que
es fa palesa en les
assignatures de
Pràcticum i TFM

Introduir canvis en Promoure
els plans docents exercicis
que incloguin
transversals i
activitats
projectes de
formatives que
traducció amb
suposin
la implicació
transversalitat
de més d’una
entre assignatures assignatura.
Garantir una
millor
coordinació
entre
assignatures

Mitja

Coordinador 2016del màster i 07-31
professorat
implicat

Tancada Assolit No
necessària
ment

TRADUCCIO. UCA de
0029
Traducció i
Ciències
del
Llenguatge

Autoinfor No
me 201314
(30/06/20
15)

E1.2

Detecció de
Crear una
mancances en el comissió
nivell dels idiomes d’idiomes que
estrangers dels
determini les
estudiants
necessitats
formatives prèvies
dels estudiants i
els mitjans per
assolir els
objectius adients

Millorar el
nivell dels
idiomes
estrangers dels
estudiants

Alta

Coordinadors 2016docents
06-01

Tancada Assolit No

TRADUCCIO. UCA de
0030
Traducció i
Ciències
del
Llenguatge

Autoinfor No
me 201314
(30/06/20
15)

E1.2

Detecció de
Posar en marxa un
mancances en el programa de
nivell dels idiomes mentories per a
estrangers dels
idioma com el que
estudiants
funciona per a les
llengües

Millorar el
nivell dels
idiomes
estrangers dels
estudiants

Alta

Deganat i
tutors
d'idioma

201606-01

Tancada Assolit No

TRADUCCIO. M.U. en
Autoinfor No
0036
Estudis de me 2013Traducció 14
(30/06/20

E1.2

Detecció
d’algunes
assignatures que
no s’imparteixen

Garantir el
compromís de
seguretat
lingüística de

Alta

Coordinador 2016del màster
07-31

Tancada Assolit No

Establir criteris
d’ús de la llengua
per al conjunt
d’assignatures
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15)

en l’idioma que
consta en el
programa

sense coartar la
possibilitat de
l’adaptació a cada
circumstància de
cada grup
d’estudiants

la UPF i que
cap estudiant
se senti
incòmode o
perjudicat

Rotar bianualment
en l’oferta
d’algunes
assignatures
optatives.
Assimilar una
assignatura
optativa

Adequar
l’oferta anual
d’assignatures
optatives a la
demanda
actual dels
estudiants

Alta

Coordinador 2016del màster
07-31

Tancada Assolit No

TRADUCCIO. M.U. en
Autoinfor No
Estudis de me 20130037
Traducció 14
(30/06/20
15)

E1.2

Sobreoferta
d’assignatures
optatives

TRADUCCIO. M.U. en
Autoinfor No
0021
Estudis de me
Traducció MLTA i
MESTRA
D Dades
2017-18
(27-062019)

E1.3

No sempre es
Fer un estudi dels
cobreixen totes les estudiants que a
última hora
places ofertes
decideixen no
matricular-se

Augmentar el
nombre
d'estudiants
que es
matriculen

Alta

Coordinador 2020del màster
06-30

Oberta -

No

TRADUCCIO. M.U. en
Autoinfor No
0022
Estudis de me
Traducció MLTA i
MET
Dades
2017-18
(27-062019)

E1.3

No sempre es
Millorar la difusió Augmentar el
cobreixen totes les del màster.
nombre
places ofertes
d'estudiants
que es
matriculen

Alta

Coordinador 2020del màster
06-30

Oberta -

No

TRADUCCIO. M.U. en
Autoinfor No
0018
Estudis de me

E1.4

No hi ha cap
comissió amb el

Alta

Coordinador 2020del Màster 06-30

Oberta -

No

Crear una
Donar
Comissió Interna coherència i

94

Traducció MLTA i
MET
Dades
2017-18
(27-62019)

nom oficial de
de Coordinació
"Comissió Interna
de Coordinació"

visibilitat a la
tasca dels
tutors
acadèmics, el
de pràctiques i
els presidents
de tribunal de
TFM,

TRADUCCIO. M.U. en
0015
Lingüística
Teòrica i
Aplicada

Autoinfor No
me
MLTA i
MET
Dades
2017-18
(27-62019)

E1.4

Cal millorar tant la Formar una
coordinació de
comissió
continguts i la
acadèmica interna
seva seqüenciació formada per un
entre assignatures representant de
obligatòries
cada especialitat,
(troncals),
pel coordinador i
metodològiques i pels tutors que
d'especialitat.
vetllaria per
aquesta
coordinació
acadèmica.

Millorar la
coordinació de
continguts i la
seva
seqüenciació
entre
assignatures
obligatòries
(troncals),
metodològique
si
d'especialitat.

Alta

Coordinadora 2020del Màster 09-26

Oberta -

No

TRADUCCIO. M.U. en
0025
Lingüística
Teòrica i
Aplicada

Autoinfor No
me
MLTA i
MET
Dades
2017-18
(27-62019)

E2.1

No hi ha
Donar informació
informació prou més concreta
detallada sobre les sobre sortides
sortides laborals laborals.
(especialment pel
que fa a
l'especialització de
lingüística
computacional).

Atendre el
creixent interès
per la
lingüística
computacional,
de manera que
els estudiants
interessats pel
màster tinguin
una idea més
clara de les
sortides
laborals.

Alta

Coordinadora 2020del màster
07-01

Oberta -

No

95

TRADUCCIO. UCA de
0054
Traducció i
Ciències
del
Llenguatge

Seguimen No
t 20152016
(28/12/20
17)

E2.1

La informació
pública sobre el
desenvolupament
de les titulacions
apareix repartida
entre dues pàgines
web

Inclusió de la
informació en la
nova web de
l’UCA

Fer una web
unificada per a
la UCA

Alta

Promoció,
2017Internacional 06-01
ització i
Relacions
Institucionals

Tancada Assolit No

TRADUCCIO. M.U. en
0072
Lingüística
Teòrica i
Aplicada

Autoinfor No
me 201314
(30/06/20
15)

E2.1

Seguir millorant Crear una pàgina Ús del
en la projecció i la de Facebook Som- Facebook i els
difusió del màster Llenguatge i un
materials
vídeo promocional audiovisuals
del màster
per a la difusió
de les activitats
del màster

Alta

Coordinadora 2017del màster i 07-31
direcció del
DTCL

Tancada Parcial No
ment
assolit

TRADUCCIO. M.U. en
0080
Lingüística
Teòrica i
Aplicada

Autoinfor No
me 201314
(30/06/20
15)

E2.1

Manca de
visibilitat
d’algunes
especialitzacions
del MLTA
(computacional,
ensenyament,
adquisició)

Alta

Coordinador 2018MLTA
06-01

Tancada Assolit No

TRADUCCIO. UCA de
0041
Traducció i
Ciències
del
Llenguatge

Autoinfor No
me 201314
(30/06/20
15)

E2.1

Algunes
Actualitzar la web, Millora de
informacions estan reorganitzar les
l’accés a la
duplicades,
PMF i traduir els informació per
d’altres pateixen continguts
part dels
de certa
usuaris
desorganització

Mitja

Secretaria de 2016la FTiI
07-31

Tancada Assolit No

TRADUCCIO. UCA de
0042
Traducció i
Ciències
del

Autoinfor No
me 201314
(30/06/20

E2.2

Publicar
informació sobre
inserció laboral

Mitja

Viced.
2016Estud., tutors 07-31
perfils
formatius i

Tancada Assolit No

Canviar alguns
crèdits optatius
d’algunes
especialitats a
crèdits
d’especialitat

Publicar la
informació de què
ja disposem i
recollir- ne de
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Reforçar el
perfil de les
especialitzacio
ns

Disposar de
formació
permanent
sobre

Llenguatge 15)

manera dinàmica experiències
per alimentar el
professionals
web
de graduats
(resultats
d’enquestes,
participació en
taules rodones,
etc.)

secretaria
FTiI

TRADUCCIO. M.U. en
Autoinfor No
0016
Estudis de me
Traducció MLTA i
MET
Dades
2017-18
(27-62019)

E3

Nivells de
Animar a més
satisfacció per sota estudiants a
la mitjana UPF.
respondre les
enquestes, ja que
confiem que amb
més respostes els
valors pujaran.

Una millora en percentat Alta
el reflex del
ges de
nivell de
respostes
satisfacció real
del conjunt
dels estudiants
del Màster en
Estudis de
Traducció

Coordinador 2020i tutors
02-19
acadèmics

Oberta -

No

TRADUCCIO. UCA de
Revisió No
0023
Traducció i SGIQ
Ciències
(27-7-19)
del
Llenguatge

E3

El mapa de
Refer el mapa de
processos és molt processos
general i no
descriu la
vinculació entre
tots els processos.

Disposar d'un
mapa de
processos que
descrigui la
vinculació
entre tots els
processos.

Mitja

Responsable 2020de Qualitat 07-01

Oberta -

No

UPF.0002

E3

Manquen dades
sobre la inserció
laboral dels
titulats/graduats.
Únicament
existeix l'enquesta
que realitza l'AQU
(cada 3 anys)

Reforçar les
competències
dirigides a
l’ocupabilitat

Mitja

UPEQ

Denega No
No
da
assolit

UPF

Revisió
SGIQ
curs
20172018

No

Enviar una
enquesta de forma
centralitzada als
titulats/graduats
per analitzar la
inserció laboral
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201907-31

UPF.0003

UPF

Revisió No
SGIQ
2018
(22/02/20
18)

E3

Els canvis
/ Diagnosticar
institucionals han quins són els
fet que: 1)Una part processos afectats.
dels processos
/ Analitzar si es
necessitin
poden reformar
modificar/se per aquests processos
adaptar/se a la
a nivell
realitat canviant d’Universitat o és
2)Calgui crear
necessari
processos nous per reelaborar/los a
donar resposta a la nivell d’UCA. /
realitat actual
Crear nous
processos.

Adaptar el
Manual del
SIGQ i els
processos que
ho requereixin
a la nova
organització de
les UCA

Alta

UPEQ / OTQ 2019/ UOP /
07-31
secretaria
centre

Tancada Assolit No

UPF.0008

UPF

Seguimen No
t
programe
s doctorat
gener
2017

E3

Es detecten
Creació d’un
algunes
repositori web
incoherències
únic, en obert, que
entre els
serveixi al centre
indicadors del
com a font
programa facilitats principal de dades
per la Unitat de
per al seguiment
Projectes, Estudis i de la qualitat dels
Qualitat (UPEQ) i programes
les dades a les
quals té accés la
secretaria del
centre

Assegurar la
coherència i
fiabilitat de les
dades
disponibles

Alta

UPEQ / OTQ 2019/ Centre
07-31

Tancada Assolit No

UPF.0012

UPF

Comissió No
de
Qualitat
UPF
27/11/201
8

E3

Cal millorar el
manual del SGIQ
UPF per adaptarho a l’actual
model de garantia
de la qualitat UPF,
on cada centre
disposa del seu

Millorar la
informació que
apareix al
manual del
SGIQ i
transformar el
document en
un Marc SGIQ.

Alta

Oficina
Tècnica de
Qualitat
(UPEQ)

En
procés

Simplificar el
manual del SGIQ
UPF per a
convertir-ho en un
SGIQ Marc amb
indicacions pels
SGIQs dels
centres propis i
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201912-31

No

propi SGIQ

adscrits.

TRADUCCIO. UCA de
0104
Traducció i
Ciències
del
Llenguatge

Revisió No
SGIQ
2017-18
(19/02/20
18)

E3.2

No es tenen dades Fer un seguiment
significatives del en línia dels
grau de satisfacció egressats
dels egressats de
les titulacions de
postgrau (màster i
doctorat)

Recollir
informació de
dades de
satisfacció dels
egressats
(màster i
doctorat)

Mitja

centre
2019(coordinador 07-31
s màsters i
doctorat)

Tancada Assolit No

TRADUCCIO. UCA de
0105
Traducció i
Ciències
del
Llenguatge

Revisió No
SGIQ
2017-18
(19/02/20
18)

E3.2

No es tenen dades Fer un seguiment
del grau de
en línia dels
satisfacció dels
empleadors
empleadors

Recollir
informació de
dades de
satisfacció dels
empleadors

Mitja

centre

Oberta -

TRADUCCIO. M.U. en
Autoinfor No
Estudis de me 20130074
Traducció 14
(30/06/20
15)

E3.2

Falten dades sobre
satisfacció i
participació en el
programa de
tutories

Sistematitzar la
Optimització
recollida
del programa
d’indicadors de
de tutories
satisfacció i
participació en el
programa de
tutories

Mitja

Coordinador 2017del màster i 07-31
secretaria del
DTCL

Tancada Assolit No

TRADUCCIO. UCA de
0081
Traducció i
Ciències
del
Llenguatge

Autoinfor No
me 201314
(30/06/20
15)

E3.2

Participació
reduïda dels
alumnes en
l’enquesta
AVALDO

Insistir en la
importància de les
enquestes i
augmentar-ne la
difusió. Coordinar
sessions
informatives sobre
les enquestes

Mitja

Coordinador 2018MLTA,
06-01
UPEQ

Tancada Parcial No
ment
assolit

UPF.0009

Comissió No
de

E3.2

Les preguntes del Actualitzar el
qüestionari
qüestionari

Unitat de
Projectes,

Tancada Assolit No

UPF
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Augmentar la
participació
dels estudiants
en les
enquestes i
obtenir
informació
detallada sobre
la satisfacció
de l'enquesta

Disposar d’un Activar Alta
nou qüestionari qüestiona

202007-31

2018-

No

Qualitat
UPF
29/11/201
7

AVALDO no
sempre responen a
la forma en com
s’organitzen les
assignatures, ja
que no totes
s’imparteixen
mitjançant
sessions
magistrals,
seminaris i
pràctiques.

AVALDO per
adaptar-lo tant a la
realitat de les
assignatures com
per obtenir
informació més
completa en
relació a la
docència
impartida.

per activar-lo
el primer
trimestre del
curs 20182019.

ri nou 1º
trimestre
2018-19

Estudis i
Qualitat
(UPEQ)

11-27

UPF.0010

UPF

Comissió No
de
Qualitat
UPF
29/11/201
7

E3.2

Disminució de la
participació dels
estudiants en el
qüestionari per
avaluar la
docència rebuda,
l’AVALDO.

Revisar i repensar Disposar de
els informes que nous informes
es generen amb els amb
resultats del
informació
qüestionari
d’interès pels
AVALDO perquè estudiants.
siguin una eina
efectiva de millora
de la docència i
aportin informació
d’interès pels
estudiants.

Alta

Unitat de
Projectes,
Estudis i
Qualitat
(UPEQ)

202006-30

En
procés

No

UPF.0011

UPF

Comissió No
de
Qualitat
UPF
29/11/201
7

E3.2

Disminució de la
participació dels
estudiants en el
qüestionari per
avaluar la
docència rebuda,
l’AVALDO.

Pensar noves
Augmentar la
maneres de
participació
difondre
dels estudiants
l’AVALDO entre a l’AVALDO.
els estudiants,
d’incentivar la
participació, de
trencar resistències
a respondre’l.

%
Alta
participac
ió. %
increment
participac
ió.

Unitat de
Projectes,
Estudis i
Qualitat
(UPEQ)

202006-30

En
procés

No

100

TRADUCCIO. M.U. en
0090
Lingüística
Teòrica i
Aplicada

Seguimen No
t 20152016
(28/12/20
17)

E3.2

Participació
reduïda dels
alumnes en
l’enquesta
AVALDO

TRADUCCIO. UCA de
0043
Traducció i
Ciències
del
Llenguatge

Autoinfor No
me 201314
(30/06/20
15)

E4.3

TRADUCCIO. M.U. en
Autoinfor No
0024
Estudis de me
Traducció MLTA i
MET
Dades
2017-18
(27-062019)
TRADUCCIO. M.U. en
0014
Lingüística
Teòrica i
Aplicada

Autoinfor No
me
MLTA i
MET
Dades
2017-18
(27-6-

Insistir en la
importància de les
enquestes i
augmentar-ne la
difusió. Coordinar
sessions
informatives sobre
les enquestes

Augmentar la
participació
dels estudiants
en les
enquestes i
obtenir
informació

Alta

Coordinador 2018MLTA
07-31

Tancada Parcial No
ment
assolit

El servei
Incloure aquest
d’informàtica
tema en les
preveu instal·lar properes Jornades
una nova versió de de Coordinació
Moodle i molts
Docent
professors
desconeixen el
potencial
d’aquesta eina
informàtica

Millorar la
formació dels
docents pel que
fa a les utilitats
que ofereix la
nova versió

Alta

Director de la 2016USQUID
07-31

Tancada Assolit No

E5.1

No sempre
Explicar millor les
s'aprofita la figura funcions de les
del tutor.
tutories i la feina
feta.

Millorar
l'aprofitament i
la valoració
dels estudiants
de la figura del
tutor.

Alta

Coordinador 2020i tutors del 06-30
màster

Oberta -

No

E5.1

Detectem que als Posar en contacte
estudiants els
l'estudiant des de
costa de trobar
l'inici del Màster
tema de recerca
amb els diferents
per al TFM i els grups de recerca
costa implicar-se per a què pogués
en la investigació i trobar de forma

Amb aquesta
idea pretenem
un doble
objectiu: (1)
que la qualitat
dels TFMs
millori

Alta

Coordinació i 2020Tutoria
09-30

Oberta -

No

101

2019)

els grups de
recerca del
Departament.

més clara l'encaix
dels seus
interessos amb el
grup rellevant.

substancialmen
t i (2) que el
procés de
tutorització
sigui més
satisfactori i
natural per als
estudiants.

TRADUCCIO. M.U. en
Seguimen No
0082
Estudis de t 2015Traducció 2016
(28/12/20
17)

E5.1

Segons les
enquestes als
estudiants, es
detecta una
necessitat de
millorar la
comunicació entre
el MET i les
empreses de
pràctiques

Millorar la
coordinació entre
el tutor de
pràctiques del
MET i els tutors
de les empreses
(reunions
trimestrals).

Millorar la
qualitat de la
informació als
estudiants i
coordinar els
tutors
responsables.
Augmentar el
nombre
d’empreses per
fer-hi
pràctiques.

Alta

Coordinador 2018MET i tutor 06-01
de pràctiques

Tancada Parcial No
ment
assolit

TRADUCCIO. M.U. en
0020
Lingüística
Teòrica i
Aplicada

Autoinfor No
me
MLTA i
MET
Dades
2017-18
(27-62019)

E6.1

No és fàcil per als
estudiants adequar
el tema del seu
TFM amb les
línies i temes de
recerca dels grups
del Departament,

En el web del
Màster i del
Departament es
recomanaran
temes de recerca
de cada grup de
recerca per al
TFM.

Aconseguir
una major
adequació
entre la recerca
dels grups i les
propostes de
TFMs per part
dels estudiants.

Alta

Coordinadora 2020del Màster 05-01

Oberta -

TRADUCCIO. M.U. en
0084
Lingüística
Teòrica i
Aplicada

Autoinfor No
me 201314
(30/06/20
15)

E6.2

Necessitat de
millorar l’acollida
i seguiment dels
estudiants

Organitzar una
acollida integral
que incorpori
també la part
lingüística, per als

Millorar
l’acollida
general i
l’acollida
lingüística, i el

Alta

Coordinador 2018MLTA
06-01

Tancada Assolit No

102

No

estudiants
internacionals.
Millorar el
seguiment
TRADUCCIO. M.U. en
0026
Lingüística
Teòrica i
Aplicada

Autoinfor No
me
MLTA i
MET
Dades
2017-18
(27-62019)

E6.4

És difícil mantenir Crear una pàgina
el contacte amb els de LinkedIn del
graduats del
MLTA.
màster un cop han
acabat.

seguiment

Mantenir el
contacte amb
els graduats del
màster un cop
finalitzats els
seus estudis.

Alta

Coordinadora 2019del màster
05-31

Tancada Assolit No

Les propostes de millora que provenen de l'anterior autoinforme s'han assolit dins del termini establert. Hi ha només tres excepcions que
expliquem a continuació:
TRADUCCIÓ.0067. Aquesta proposta consistia en introduir noves assignatures en el marc del programa Erasmus Mundus. Tanmateix,
no es va poder dur a terme ja que no es va guanyar una plaça en aquest programa.
TRADUCCIÓ.0072. L'acció proposada era crear una pàgina de Facebook Som- Llenguatge i un vídeo promocional del màster.
Considerem aquesta proposta parcialment assolida: es van crear tant el vídeo promocional com la pàgina de Facebook. Tanmateix, ens estem
plantejant si aquesta és la millor plataforma de difusió per les xarxes socials.
TRADUCCIÓ.0082. L'acció proposada consistia a millorar la coordinació entre el tutor de pràctiques i els tutors de les empreses amb
l'objectiu de millorar la coordinació de les pràctiques i poder augmentar el nombre d'empreses. No sempre s’aconsegueix augmentar el nombre
d’empreses de pràctiques per motius aliens a la titulació (p. ex. demanda de perfils lingüístics que els nostres estudiants no tenen). En canvi, sí
que considerem assolida una millora de la comunicació, gràcies a la tutoria i la Comissió de pràctiques.
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