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Resultats
Acreditació
2015

Codi
RUCT

Crèdits
ECTS

Any
d’implantació

Grau en Llengües Aplicades

2500398

240

2009-2010

Sergi Torner Castells

Excel·lent

Grau en Traducció i Interpretació

2500177

240

2008-2009

Sergi Torner Castells

Favorable

Doble Grau en Traducció i
Interpretació i en Llengües
Aplicades

2500398

480

2016-2017

Sergi Torner Castells

Denominació

2500177

Màster universitari en Estudis
de Traducció

4312616

60

2010-2011

Patrick Zabalbeascoa

Favorable

Màster universitari en
Lingüística Teòrica i Aplicada

4312412

60

2010-2011

Àlex Alsina

Excel·lent

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

4313988

60

2013-2014

Montserrat Ribas
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1. PRESENTACIÓ DEL CENTRE
Presentació del centre
La Unitat de Coordinació Acadèmica de Traducció i Ciències del Llenguatge (UCA TiCL) és el
centre de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) que té la responsabilitat de coordinar el Màster
en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge. Aquesta unitat comprèn dues
unitats amb funcions diferenciades però estretament relacionades: el Departament de
Traducció i Ciències del Llenguatge (DTCL), que és el responsable de la política de
contractació del professorat, de l’estratègia de la investigació i dels programes de postgrau, i
la Facultat de Traducció i Interpretació (FTiI), que és la responsable de la planificació,
l’organització i el seguiment de la docència dels estudis de grau.

Facultat de Traducció i Interpretació
La FTiI es va crear l’any 1993 per oferir una formació sòlida i innovadora a futurs llicenciats en
traducció i interpretació, basant-se en l’experiència d’un conjunt de docents i professionals de
la traducció responsables del primer pla d’estudis. Hi havia a la base la centralitat de la
competència traductora des de dues llengües estrangeres (anglès, alemany o francès) cap a
les dues llengües pròpies (català i espanyol). L’any 2003 es van iniciar els estudis de segon
cicle de Lingüística per materialitzar la relació entre recerca i difusió del coneixement. Aquests
estudis es van convertir en grau l’any 2009 i s’imparteixen amb un alt grau de satisfacció
d’estudiants i professors.
El centre es caracteritza per la implicació dels docents en la seva tasca, la motivació per la
qualitat i l’aposta per la innovació. Els estudiants són el centre del procés d’ensenyament i
aprenentatge, i el seguiment i l’orientació del col·lectiu són objectius de la institució. La
formació es caracteritza per l’orientació a l’autonomia dels aprenents i les vessants analítica,
crítica i pràctica. La internacionalització és a la base del disseny dels estudis, així com també
una preocupació sistemàtica per la millora de la qualitat.
La FTI és responsable de la programació dels graus. A la FTiI s’imparteixen actualment tres
titulacions de grau: Traducció i Interpretació, Llengües Aplicades i el Doble Grau en Traducció
i Interpretació i en Llengües Aplicades, el desplegament del qual s’ha iniciat el curs 20162107. Els dos primers van ser acreditats per l’AQU durant el curs 2015-16, amb acreditació
amb excel·lència en el cas del grau en Llengües Aplicades.

Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
El DTCL fou creat formalment el 5 de juliol de 1995, però el seu nucli inicial ja existia des del
1990, quan es va crear la UPF.
Professorat
Totes les persones que formen l’equip docent del DTCL amb dedicació a temps complet (un
total de 71), són doctores que han aconseguit el títol en diverses universitats espanyoles i
estrangeres. Constitueixen una combinació equilibrada d’acadèmics de reconegut prestigi i
llarga trajectòria i de doctors joves, molts dels quals formats en universitats estrangeres que,
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malgrat la seva joventut, tenen acreditada l’experiència investigadora, ja sigui mitjançant
trams de recerca concedits per la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad
Investigadora (CNEAI) o per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
(AQU), mitjançant l’obtenció de places d’investigador en concursos competitius, o bé a
través de publicacions en revistes acadèmiques d’impacte. Les àrees de coneixement a les
quals pertany l’equip docent del DTCL inclouen les següents: Filologia alemanya, Filologia
anglesa, Filologia catalana, Filologia francesa, Lingüística general, Literatura espanyola,
Llengua espanyola, i Traducció i interpretació.
La recerca que porten a terme els membres del DTCL és finançada mitjançant projectes
competitius de la Unió Europea, del govern espanyol, del govern català i a través de la
signatura de convenis de col·laboració amb administracions, empreses i institucions, i s’ha
convertit en un centre destacat en estudis de discurs, a més de ser també un centre
reconegut en lingüística teòrica i aplicada i en traducció dins de l’Estat espanyol.
Pràcticament la totalitat dels professors doctors a temps complet del centre imparteix
docència en un dels tres programes de màster coordinats pel DTCL: Màster Universitari en
Estudis de Traducció (MET), Màster Universitari en Lingüística Teòrica i Aplicada (MLTA) i
Màster Universitari en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge (MED).
Alguns professors també imparteixen docència en un dels màsters interuniversitaris
coordinats per una altra universitat amb participació del centre: Màster Universitari de
Ciència Cognitiva i Llenguatge (Universitat de Barcelona), Màster Universitari de Formació
de Professors d'Espanyol com a Llengua Estrangera (Universitat de Barcelona) i Màster
Universitari d'Estudis Teatrals Universitat Autònoma de Barcelona

Màsters i doctorat
Dels tres programes de màster coordinats pel DTCL, el MLTA i el MET van ser acreditats per
l’AQU durant el curs 2015-16 i, en el cas del MLTA, es va donar l’acreditació amb excel·lència
i la dimensió addicional d’internacionalització. El MED es troba actualment en procés
d’acreditació. Aquests tres programes de màster tenen un poder d’atracció molt gran per als
estudiants de fora de l’Estat espanyol. Això es reflecteix en els percentatges d’estudiants
estrangers en cadascun dels tres programes de màster coordinats pel DTCL en el curs 201415: 65 % en el MET, 60 % en el MLTA i 50 % en el MED. En el cas del MED, un element clau
de l’èxit en l’atracció d’estudiants estrangers és el seu plantejament inter i transdisciplinari, i la
seva aposta pel multilingüisme, tant pel que fa a les llengües del país (castellà i català) com a
les llengües pròpies dels estudiants, entenent que tota llengua és adequada per construir i
vehicular la ciència i el coneixement, en contraposició a les posicions globalitzadores que
aposten per l’hegemonia de l’anglès com a llengua acadèmica.

El DTCL estimula la mobilitat i l’intercanvi d’estudiants i ho facilita mitjançant dos programes
d’ajuts: l’ajut ESTADA i l’ajut FORMA’T.
L’ajut ESTADA té com a finalitat facilitar la realització de tesis doctorals dins del programa de
doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge, mitjançant el cofinançament de les despeses
de viatge i estada en altres centres de recerca de prestigi reconegut, per tal d’aprofundir en el
coneixement de noves tècniques, mètodes de recerca o continguts en temes estretament
relacionats amb la tesi. Són prioritàries aquelles estades que permetin a l’estudiant optar al
doctorat amb la menció internacional. L’ajut FORMA’T cofinança les despeses de matrícula en
programes de formació i les despeses de viatge i d’estada, si escau.
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El nombre d’estudiants de màster del DTCL de nova matrícula s’ha estabilitzat entre 60 i 80
anualment, amb una tendència clarament creixent, sobretot si es jutja a partir de les dades de
preinscripció per al curs 2015-16. La mitjana de la taxa de rendiment se situa en un 98,18 % i
la taxa de graduació mitjana (relació entre els graduats en t i t+1, i els matriculats) en un
94,29%.
L’entrada anual d’estudiants de doctorat és aproximadament de 30 estudiants. Cal destacar
que durant el curs 2016-2017, un 12,19% dels estudiants matriculats al doctorat provenen del
MED. D’altra banda, tenint en compte que la permanència més habitual d’un estudiant en el
programa de doctorat és de 4 anys, això vol dir que anualment el DTCL té uns 120 estudiants
de doctorat.
La qualitat del programa de doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge és avalada per la
Resolución de 6 de octubre de 2011, de la Secretaría General de Universidades, por la que se
concede la Mención hacia la Excelencia a los programas de doctorado de las universidades
españolas, atorgada mitjançant la referència MEE2011-0380, i per les mencions de qualitat
anteriors atorgades de manera ininterrompuda al programa de doctorat pel Ministeri
d’Educació espanyol (MCD2006- 0339 i MCD2003-0068).
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2. PROCÉS D’ELABORACIÓ DE L’AUTOINFORME
El procés d’acreditació del Màster en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i
Aprenentatge s’inicia a partir del juny de 2016. En la fase inicial es van fer diverses reunions
entre els tècnics de l’OTQ, la coordinadora del màster, la responsable de l’àmbit de qualitat
de l’UCA i el personal de gestió de la secretaria. Aquestes reunions van servir per planificar
el procés: anàlisi de les fases, composició del Comitè Intern d’Acreditació, determinació
de tasques i elaboració del calendari de treball. El procés d’acreditació contemplat al SGIQ
ha estat la guia de tots els passos seguits en l’elaboració d’aquest informe, així com de
les evidències que l’acompanyen.
El Comité Intern d’Acreditació del Màster en Estudis del Discurs: Comunicació Societat i
Aprenentatge es va nomenar el 24 d’octubre de 2016 i està presidit per Àlex Alsina,
responsable de l’UCA. L’integren també la coordinadora del màster (Montserrat Ribas), la
responsable de l’àmbit de qualitat de l’UCA (Elisenda Bernal), una professora de la UPF
(Encarnación Atienza), una professora de la UAB (Teresa Ribas), un estudiant de màster
(Daniel Hernández), personal tècnic i de gestió de la secretaria (Asunción Bolos) i la
responsable de l’Oficina Tècnica de Qualitat (Macarena López de San Román).
El procés d’elaboració de l’autoinforme ha seguit la dinàmica de discussió dels equips de
direcció sobre els ítems subjectes d’avaluació a partir d’informacions recollides de primera mà
(reunions amb estudiants, reunions de coordinació docent) i de la informació que genera
la Unitat d’Estudis, Planificació i Avaluació (UEPA) de la UPF; reunions trimestrals amb els
estudiants de la promoció i els delegats de curs per fer un seguiment molt proper de la
docència del centre; realització d’una enquesta al professorat per mesurar el seu grau de
satisfacció amb la docència i l’organització docent del centre, i realització d’una enquesta als
graduats per copsar les seves percepcions sobre la qualitat de la formació rebuda. Aquest
procés d’acreditació definit en el SGIQ s’ha revelat especialment útil per obtenir i analitzar el
conjunt de dades que han possibilitat la confecció d’aquest informe.
L’autoinforme i les evidències seleccionades s’han fet públics, amb data 05/12/2016, perquè
tota la comunitat (professors, alumnes i personal de l’administració) pugui fer propostes
de millora. Una vegada acabada la difusió de l’Autoinform, el Comité d’Avaluació Interna ha
incorporat al Pla de Millora aquelles esmenes i propostes sugerides per la comunitat
universitària.
La Comissió de Recerca, Postgrau i Doctorat ha aprovat el document, amb data 12/12/2016, i
s’envia a l’AQU en el termini previst (20/12/2016). Cal dir que, tot i que la reflexió sobre el
procés d’implementació dels graus i dels màsters és recurrent al nostre centre, l’elaboració
d’aquest autoinforme i la recollida de les evidències ens ha permès obtenir una visió més
global de tot el procés formatiu.
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3. VALORACIÓ DE L’ASSOLIMENT DELS ESTÀNDARDS
D’ACREDITACIÓ
Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
Per tal de garantir la qualitat dels nostres programes formatius, es fa un seguiment de millora
contínua, sempre segons els processos definits al SGIQ. Anualment s’elaboren els informes de
seguiment, instrument que permet l’avaluació del procés formatiu, la detecció de problemes, la
delimitació d’accions de millora i l’avaluació de les propostes de millora plantejades el curs
anterior. Els informes de seguiment han estat sempre elaborats pels responsables acadèmics i
han estat aprovats per la Junta de Centre i el Consell de Departament, prèvia discussió entre
els membres.
Òbviament, l’avaluació continuada del programa formatiu fa que sempre es detectin aspectes
que es poden millorar. Alguns els estem implementant en l’actualitat (com a exemples actuals:
seminaris formatius complementàris de metodologia en anàlisi del discurs i programa opcional
de mentories de llengua espanyola i catalana), d’altres els plantejarem de cara al futur (cf.
propostes de millora). Per a aquestes propostes sempre es tenen en compte els indicadors del
sistema intern de qualitat, un element important dels quals són els resultats d’una enquesta
adreçada als graduats.

1.1. El perfil de competències de la titulació és consistent amb els
requisits de la disciplina i amb el nivell formatiu del MECES.
Veure evidències d’aquest subestàndard
El títol del Màster en Estudis del Discurs té correctament verificada la seva memòria, en la qual
han estat aprovats el pla d’estudis i l’estructura del currículum. L’AQU va avaluar favorablement
la proposta del Màster al seu informe del 25/08/2013, després d’introduir les correccions
demanades en el segon període d’al·legacions en el procés de verificació. El perfil de
competències ha estat, per tant, avaluat com consistent amb els requisits de la disciplina i amb
el nivell formatiu del MECES.

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.
Veure evidències d’aquest subestàndard
El curs actual és la 4a. edició del Màster en Estudis del Discurs. És, per tant, un màster
d’implantació recent que encara no ha estat objecte d’avaluacions posteriors a l’acreditació. Per
aquesta raó, creiem que és una bona ocasió per iniciar un procés d’anàlisi, reflexió i valoració
sobre l’assoliment dels objectius, les dinàmiques de funcionament i la necessitat d’introduir
propostes de millora. En relació amb la coherència entre el pla d’estudis i els objectius de la
titulació entenem que és força consistent i que té punts forts especialment remarcables. No
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obstant això, en aquest autoinforme es presenten algunes propostes de modificacions dirigides
a millorar alguns aspectes que s’han revelat susceptibles de ser millorats.
Punts forts:
•

És l’únic màster que existeix a l’Estat espanyol (i un dels pocs que existeixen a Europa)
que situa el focus d’interès en l’anàlisi dels discursos que articulen l’espai social.

•

És, per tant, un màster que adopta una perspectiva transdisciplinària que implica 2
universitats (UPF-UAB) i 7 departaments (Dpt. de Traducció i Ciències del LlenguatgeUPF; Dpt. de Comunicació-UPF; Dpt. de Ciències Polítiques i Socials-UPF; Dpt. de
Comunicació, Mitjans i Cultura-UAB; Dpt. de Psicologia Social-UAB; Dpt. de SociologiaUAB; Dpt. de Didàctica de la Llengua i la Literatura-UAB). Aquesta diversitat de
mirades i perspectives és fonamental a l’hora d’abordar la complexitat de l’objecte
d’estudi (el discurs) i proposar metodologies d’anàlisi.

•

És un màster que aposta per la internacionalització des del multilingüisme.
Contràriament als plantejaments lingüístics homogeneïtzadors, que proposen l’anglès
com a única llengua curricular i reprodueixen, per tant,

pràctiques comunicatives

monolingües, el MED opta per una pràctica educativa que té en compte les diverses
llengües presents a l’aula, ja sigui emprant-les com a llengües vehiculars, com a
objecte d’anàlisis contrastives o com a presència a tenir en compte i a reconèixer. Les
aules són, doncs, espais on, mitjançant la pràctica de l’interlingüisme i la
intercomprensió, s’internacionalitza la diversitat i la competència plurilingüe. Aquest
posicionament el fa especialment singular en un espai acadèmic on s’està generalitzant
l’ús de l’anglès com a única llengua, tant de recerca com de docència.
Punts febles:
•

Un dels punts que fa fort el màster, la transdiciplinarietat, també el fa feble. El fet que
una bona part de les assignatures pertanyin màsters d’altres departaments i d’una altra
universitat (UAB), introdueix sovint canvis imprevistos. Si, per exemple, en en algun
dels màsters participants es fa un canvi de calendari, d’horari, de nom, de professorat,
etc., d’alguna assignatura, aquest canvi repercuteix directament en l’organització
docent del MED. A cada curs es produeix, per tant, alguna modificació imprevista que
pot ocasionar solapaments d’horaris, canvis de plans docents, optatives que no
s’activen, etc.

Accions de millora:
A partir, doncs, de l’experiència dels primers 4 anys del Màster, de la feina que ha fet el Comitè
Intern que integra l’experiència del professorat i el feed-back dels estudiants, la coordinació del
Màster, d’acord amb la direcció del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge,
proposa les següents modificacions del pla d’estudis (assignatures optatives) :
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Augmentar l’optativitat dels mòduls d’intensificació i deixar d’oferir una assignatura que
habitualment no s’activa. Aquesta proposta permetrà adaptar l’oferta docent a la
demanda actual, ampliar la diversitat temàtica de les distintes línies d’especialització,
augmentar l’oferta d’assignatures que incloguin la perspectiva de gènere (una en cada
mòdul d’especialitat) i, sobretot, evitar desequilibris en la distribució de crèdits entre el
1r. i el 2n. trimestre (les assignatures obligatòries s’imparteixen majoritàriament el 1r.
trimestre), a més de reforçar l’assoliment de les competències previstes a la memòria.
Marquem en groc l’assignatura que es deixa d’oferir, en verd les noves que proposem i
subratllem les que contenen la variable de gènere. Les 2 assignatures de 7,5 crèdits
que proposem són, en realitat, de 5 crèdits docents i 2,5 de treball de l’estudiant. Amb
aquest canvi no s’altera la càrrega lectiva ni canvien els crèdits totals que s’han de
cursar per adscriure’s a una línia d’especialitat.

Mòdul

Oferta actual

Crèdits

Discurs i Comunicació

-Cibercultura i comunicació
-Comunicació

i

Trim.

Trim.

-Cibercultura i comunicació

5

2

2

-Comunicació i interculturalitat

5

1

5

1

-Comunicació i persuasió

5

2

5

1

7,5

1

7,5

2

-Cognició,

-Comunicació i persuasió
comunicació

Crèdits

5

interculturalitat

-Cognició,

Oferta nova

i

comunicació

i

5

2

competència lingüística

5

1

-Poder i diversitat de gènere

competència lingüística

als mitjans de comunicación
-Estudis crítics sobre animals i
mitjans de comunicació

-Mitjans i política: identitats,
-Mitjans i política: identitats,
Discurs i Societat

•

6

1

diversitat i interculturalitat

6

1

-Comunicació política

5

2

-Comunicació política

5

2

-Sociolingüística (biennal)

5

1

-Ètica i comunicación *

5

1

-Gènere, comunicació i canvi

6

2

-Sociolingüística (bienal)

5

1

social
5

2

diversitat i interculturalitat

-Terminologia
necessitats

i

societat:

professionals

i

aplicacions (biennal)
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Discurs i Aprenentatge

-Plurilingüisme escolar

6

1

6

3

5

2

llengües

5

2

gènere:

6

2

-Plurilingüisme escolar

6

1

-Investigació en didáctica de la

-Investigació en didáctica de

6

3

llengua escrita

la llengua escrita
-Processos

-Processos d’aprenentatge de

d’aprenentatge

5

2

5

2

de llengües (biennal)
-Discurs

i

llengües (biennal)
-Instrucció

Aprenentatge

(biennal)

de

(biennal)
-Cartografies

del

transicions i identitats en la
recerca

*Aquesta assignatura no se sol activar en el màster d’origen per manca d’estudiants

•

Ajustar l’oferta d’optativitat de les assignatures metodològiques als interessos reals dels
estudiants. Això vol dir que proposem deixar d’oferir una assignatura que mai no ha
matriculat ningú i oferir-ne, com a alternativa, una de nova que considerem més
ajustada a les metodologies d’anàlisis que han de dur a terme els nostres estudiants.
Atès que es tracta de la incorporació d’una assignatura optativa, no hi ha modificació
en el còmput total de crèdits que s’han de cursar com a optatius. Marquem en groc
l’assignatura que es deixa d’oferir i en verd la nova que proposem.
Mòdul

Oferta actual

-Corpus

i

eines

Crèdits

Trim.

5

1

informàtiques
Metodològic

-Argumentació

5

1

en

-Fonaments dels mètodes

9

1

lingüística

de

la

d’investigació

en

dels

Crèdits

Trim.

5

1

5

1

9

1

6

1

anàlisi

lingüística
-Fonaments

mètodes

qualitatius: de la interpretació al
discurs

interpretació al discurs
-Mètodes

-Corpus i eines informàtiques
-Argumentació

anàlisi

qualitatius:

Oferta nova

-Epistemologia i metodologia
3

1

de la recerca en comunicació

qualitativa

•

Adaptar el nom de les assignatures optatives que no són pròpies del MED al nom que
proposa el màster d’origen. Com a màster interuniversitari i interdepartamental, el
Màster en Estudis del Discurs es nodreix d’assignatures d’altres màsters. Algunes
d’aquestes assignatures, en el moment en què es va redactar la memòria de
verificació, tenien una denominació i, en el moment actual, en tenen una altra. Per tal
d’evitar errors i malentesos als estudiants, proposem que les denominacions de les
assignatures s’unifiquin i tinguin el mateix nom en un màster i en l’altre. Aquest canvi
no implica cap variació en els continguts ni les competències de les assignatures del
títol ja proposat i verificat.
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Denominació actual (MED)

Denominació nova

Sociolingüística (biennal)

Variació i canvi lingüístic (biennal)

Discurs i aprenentatge (biennal)

Instrucció de llengües

Mitjans i política: identitats,
diversitat i interculturalitat
Plurilingüisme escolar

Identitats, diversitat i convivència
intercultural
L’educació plurilingüe: tendències i
perspectives de recerca
Tendències
de
recerca
en
l’ensenyament de l’escriptura

Investigació en didàctica de la
llengua escrita

Màster d’origen
Màster en Lingüística Teòrica i Aplicada
(UPF)
Màster en Lingüística Teòrica i Aplicada
(UPF)
Màster oficial – Mitjans, Comunicació i
Cultura (UAB)
Màster oficial – Rercerca en Educació (UAB)
Màster oficial – Rercerca en Educació (UAB)

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.
Veure evidències d’aquest subestàndard
Es considera que el perfil acadèmic de l’estudiant del Màster en Estudis del Discurs és el d’un
graduat amb un potencial acadèmic alt, amb un gran interès per la comprensió del llenguatge,
la comunicació i l’us social del llenguatge en diferents àmbits, al qual s’uneix una gran
motivació per la recerca dels discursos socials. Una gran majoria, al voltant d’un 80%, indica
que desitja seguir amb estudis de doctorat, raó per la qual l’orientació de recerca és la més
seguida.
D’altra banda, una característica pròpia del Màster és que el grup d’estudiants és en si mateix
un element enriquidor pel procés d’ensenyament-aprenentage perquè es tracta d’un grup
heterogeni, respecte tant als seus àmbits de procedència acadèmica com geogràfica. En
aquest sentit, cal subratllar que els estudiants procedeixen de Xina, Bulgària, Rusia, EUA,
Veneçuela, Colòmbia, Itàlia, Brasil, Argentina, etc. De fet el gruix d’estudiants és estranger.
Això és un valor afegit a la formació rebuda al Màster per tal com comporta un constant
intercanvi de punts de vista dels discursos construïts a les diferents societats i un
interessantíssim repte intercultural i transcultural. De fet, en el qüestionari creat des de la
coordinació, durant el curs 2015-2016 amb enviament massiu a totes les promocions, per
conèixer el grau de satisfacció dels estudiants, ressalten aquesta peculiaritat com una riquesa
més d’aquest període formatiu. Per tant, cal emfasitzar que la naturalesa multicultural i
multilingüe dels estudiants lliga perfectament amb el plantejament transdiciplinari del màster i
es converteix en si mateixa en element de reflexió, observació i objecte d’estudi. De fet, malgrat
la valoració tan positiva esmentada, hem considerat que es podria encara potenciar més i
cohesionar el grup abans del començament de les classes. Per aquesta raó, vam proposar com
a millora la creació d’una xarxa de relació entre ells. Ha començat a funcionar durant el procés
de matriculació del curs 2016-2017 i l’experiència ha estat molt positiva: ha permès que els
estudiants locals hagin pogut orientar, per exemple, amb qüestions de logística els estudiants
de fora de Barcelona. De la mateixa manera, ha permès poder començar a compartir
informació acadèmica d’interès: referències bibliogràfiques, cursos, etc. També es va passar el
llistat de TFM del curs 2015-2016 per tal de servir com una primera aproximació de possibles
temes de recerca.
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Pel que fa als elements valoratius de selecció, es prefereix disposar d’un grau de competència
(B2), passiva i activa, en almenys una llengua més, a més de la pròpia o de les pròpies,
preferentment en anglès. Seleccionem candidats que superin amb èxit el nostre programa de
postgrau (tant de Màster com de Doctorat) i que puguin fer una transferència del coneixement
adquirit a la seva futura carrera acadèmica i no acadèmica. No hi ha proves d’accés especials;
tanmateix, quan la demanda supera l’oferta, el comitè de selecció –creat durant el curs 20152016 arran la gran demanda– aplica el barem de priorització següent:
•

Expedient acadèmic 60%

•

Coneixement d’anglès (nivell B2): 10%

•

Formacio acadèmica i professional complementària: 5%

•

Experiència investigadora afí als estudis: 5%

•

Experiència laboral i/o docent relacionada amb els estudis: 5%

•

Capacitat de redacció: 15%.

També es té en compte l’adequació entre els interessos del candidat i les línies de recerca
ofertes pel professorat del màster. En cas de dubte en l’admissió d’un candidat/a, haurà de
sotmetre’s a una breu entrevista per Skype amb algun membre del comitè de selecció. Aquesta
mesura s’ha pres després de constatar que hi ha estudiants que tenen un nivell de llengua per
sota del nivell acreditat amb un diploma. Això ha comportat que estudiants amb un nivell de
competència d’espanyol per sota del nivell exigit no hagin pogut seguir les classes amb un bon
rendiment. Per aquesta raó, arran d’aquesta experiència, durant el curs 2015-2016 ja s’ha fet
servir l’entrevista per discriminar millor els candidats.
Respecte a la demanda, cal assenyalar que ha crescut exponencialment en les dues darreres
promocions (2015-2016; 2016-2017). Aquesta dada pot interpretar-se com una evidència que el
màster és atractiu, rigorós i omple un buit en l’oferta d’estudis de postgrau pel seu caràcter
transdisciplinari, interuniversitari i interdepartamental.
Presentem a continuació l’evolució de la inscripció:

Oferta, demanda i matrícula
Indicadors

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Places oferides

25

25

25

25

Estudiants de nou ingrés

9

11

22

23

Si observem l’evolució de les preinscripcions, ens adonem que l’ínterès que desperta el màster
augmenta en una progressió remarcable:
•

1ª promoció (2013-2014): 31 preinscrits, 9 matriculats

•

2ª promoció (2014-2015): 26 preinscrits, 11 matriculats

•

3ª promoció (2015-2016): 41 preinscrits, 26 matriculats.

•

4ª promoció (2016-2017): 103 preinscrits, 23 matriculats.
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(NOTA: Cal esmentar que, a la darrera promoció, va haver-hi tres baixes de darrera hora i
només se’n va poder cobrir una)

Autovaloració:
La preinscripció dels estudiants ha anat progressivament en augment i ha estat necessari crear
una comissió interna per avaluar els mèrits dels candidats i establir especificacions als barems
de selecció dels candidats. Considerem que aquest subestàndard s'assoleix adequadament.

1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats.
Veure evidències d’aquest subestàndard
La docència està coordinada de diverses maneres complementàries. En primer lloc, per la
mateixa coordinació del màster, que duu a terme la coordinadora del Màster –amb la
col·laboració del coordinador de la UAB–, juntament amb l'ajuda regular i constant de la tutora
acadèmica i la direcció del DTCL, últim responsable del programa de màster.
A més de les actuacions diverses i regulars de reunió i coordinació d'aquest nucli, hi ha altres
vies de coordinació. El coordinador de la UAB sol recollir les observacions i comentaris del
professorat i dels estudiants sobre les assignatures que s’imparteixen en aquella universitat. La
comunicació entre els dos coordinadors és constant, ja sigui per correu electrònic o per telèfon.
Cada curs es fa una reunió amb tot el professorat del MED per avaluar i intentar millorar
cadascuna de les edicions. La coordinadora del màster és membre de la comissió del
Departament que s'ocupa dels temes de màster i de doctorat: Comissió de Recerca, Postgrau i
Doctorat, i Comissió Acadèmica de Doctorat. Una comunicació fluida i una activitat regular
d'aquestes comissions repercuteixen molt positivament en el bon funcionament del màster. La
Comissió de Recerca, Postgrau i Doctorat, en la qual es fa el seguiment del màster, compta
amb representació i participació dels estudiants.
La coordinació del màster s'encarrega, a més del funcionament del dia a dia del programa, 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 finalització de
màster (TFM), en les diferents orientacions, així com de fer arribar informació sobre les
múltiples activitats formatives que tenen lloc als departaments implicats al màster i també les
ofertes per la ciutat (CCCB, Fundació Jaume Bofill, cooperativa La Hidra, etc.).
D’altra banda, el professorat publica amb suficient 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. Cal destacar que es duu a terme una coordinació més estreta entre assignatures
especialment afins, ja sigui per la temàtica d'especialitat, o pel caràcter teòric i de reflexió.
Al llarg del curs, es fan diverses reunions entre la coordinació acadèmica, els tutors del máster i
els estudiants, amb objectiu de valorar el curs i detectar possibles inconvenients que puguin
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sorgir. També, des de la coordinació, se sol enviar un cop per setmana un correu als
estudiants, com una mena de newsletter, amb informació acadèmica que els pot ser d’interès:
beques, congressos, seminaris, tallers, bibliografia acabada de publicar relacionada amb els
estudis, activitats culturals de la ciutat, etc.

Autovaloració:
La coordinació entre tots els col·lectius implicats és altament satisfactòria. Per això considerem
que aquest subestàndard s'assoleix amb qualitat.

1.5. L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera
adequada i té un impacte positiu sobre els resultats de la titulació.
Veure evidències d’aquest subestàndard
La memòria està correctament verificada, s'ha dut a terme l'anàlisi anual de seguiment de la
titulació i s'han introduït les millores que han estat aprovades pels òrgans interns del
Departament. La normativa introduïda s'ha revelat adequada per al desenvolupament del pla
d'estudis i per a la consecució de resultats altament satisfactoris.

Autovaloració:
Els resultats obtinguts amb l'aplicació de la normativa existent són satisfactoris. Per això
considerem que aquest subestàndard s'assoleix adequadament.
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Estàndard 2: Pertinència de la informació pública

2.1 La institució publica informació veraç, completa i actualitzada sobre
les característiques de la titulació, el seu desenvolupament operatiu i els
resultats assolits
Veure evidències d’aquest subestàndard
La universitat publica i actualitza sistemàticament al web institucional els continguts
adequats per als grups d’interès als quals es dirigeix, dividits en quatre grans àmbits: la
universitat, els estudis, la recerca, i la 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. Sota l’àmbit de “Serveis” s’agrupen
diversos espais i serveis de la institució adreçats als estudiants: serveis per a la inclusió de la
discapacitat, participació dels estudiants, serveis als graduats, servei de carreres
professionals, idiomes, i informació sobre els espais del campus, la cultura i l’esport
universitari.
Aquests grans àmbits es complementen amb diferents accessos temàtics i dinàmics, que
varien en funció de les necessitats dels estudiants i de l’actualitat de la universitat i del centre,
com ara l’accés directe als processos d’admissió i de matrícula o els premis del Consell Social
de la UPF.
La informació que publica el web de la FTiI i la del DTCL és la necessària perquè els grups
d’interès puguin dur a terme amb èxit les seves activitats acadèmiques, docents o de
recerca. En aquests espais es poden trobar els enllaços a les pàgines específiques de les
titulacions; el directori del personal docent i del personal d’administració i serveis (PAS);
l’organització, la composició i les funcions dels òrgans de govern i de les comissions de la
universitat; el reglament i els acords dels òrgans de govern, i l’accés a convocatòries d’ajuts i
informació sobre activitats. Tant la FTiI com el DTCL tenen una cura especial en la planificació
de la informació pública del grau en Llengües Aplicades i del grau en Traducció i Interpretació i
el doble grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades, i articulen un espai comunicatiu
complet i veraç sobre les tres titulacions. Així mateix, la informació de tots els programes de
màster que ofereix el DTCL tenen un espai propi al web.
Concretament, per al màster en Estudis del Discurs, la pàgina web pròpia del màster compleix
amb tots els requisits que demana l’AQU sobre la informació pública de la titulació i especifica
totes les dimensions: accés als estudis, matrícula, pla d’estudis, planificació operativa,
professorat i treball de final de màster (no hi ha informació sobre pràctiques, perquè aquest
màster no en té).
Quant als indicadors públics a WINDDAT, la informació del MED recull les dimensions
d’acreditació, accés i matrícula, professorat i resultats acadèmics, però no hi ha la informació
sobre satisfacció i inserció laboral (la dimensió de mobilitat no és pertinent en aquest cas
perquè el màster només dura un any acadèmic).
Autovaloració:
El centre vetlla perquè la informació que es publica sigui veraç, completa i estigui al dia de les
característiques de la titulació, així com de tot el procés del desenvolupament operatiu de
manera adequada. Tanmateix, falta completar la informació dels indicadors assenyalats a
WINDDAT, tal com s’indica al Pla de Millora.
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2.2. La institució publica informació sobre els resultats acadèmics i la
satisfacció.
Veure evidències d’aquest subestàndard
Les titulacions de la FTI i del DTCL disposen d’un espai web públic amb informació sobre els
objectius de les titulacions, els plans d’estudis, els plans docents, el professorat, les guies del
TFG i el TFM, les tutories, els horaris, l’organització de la mobilitat i les pràctiques, i els
indicadors d’inserció laboral.
Pel que fa a futurs grups d’interès, la web de la UPF inclou informació específica per a futurs
estudiants i informació específica per a institucions i empreses vinculada al Servei de
Carreres Professionals de la UPF. D’aquesta manera es garanteix la difusió dels perfils de
graduats i es potencia la seva inserció en el mercat laboral.
D’altra banda, en els apartats sobre garantia de qualitat de les pàgines web de la FTI i del
DTCL, es pot accedir a informació oberta sobre la difusió dels resultats de seguiment i
l’acreditació de les titulacions. A la pàgina web de la FTI també es poden consultar els
apartats específics sobre pràctiques externes, tant per als estudis de Llengües Aplicades com
per a Traducció i Interpretació.
A més, la comunitat universitària disposa d’una intranet específica per a cada col·lectiu
(estudiants, PDI i PAS), on es poden dur a terme diferents tràmits relacionats amb la vida
universitària i on l’usuari s’ha d’identificar una única vegada. Destaquem que, des d’aquesta
mateixa plataforma, s’accedeix directament als espais virtuals de les assignatures (Aules
Globals Moodle) de tota l’oferta docent de grau i postgrau, i els responsables de les titulacions
poden accedir a la informació necessària per al seu seguiment.
Específicament, com ja s’ha apuntat a 2.1, per al Màster d’Estudis del Discurs, el web, que
s’actualitza convenientment, informa de les dimensions següents: accés i matrícula, pla
d’estudis, planificació operativa del curs (des de la tutoria inicial als plans docents de les
assignatures i els horaris del curs vigent), professorat i treball final de màster, a més d’oferir
informació sobre els grups de recerca. Com que és un màster d’un sol any de durada, no hi ha
possibilitat de mobilitat i, per tant, no se n’informa.
S’han recollit dades de satisfacció i sobre l’impacte en la inserció en el mercat laboral
mitjançant qüestionaris elaborats des de la coordinació del màster, i aquests primers indicis
recollits apunten que la formació rebuda ha estat molt satisfactòria tot i que, en la majoria de
casos, no té una repercussió immediata en la feina. Considerem, tanmateix, que cal deixar un
lapse de temps més llarg per poder-ne fer una valoració més ajustada adequadament.
El màster compta, a més, amb un vídeo de promoció, en què tres estudiants de la primera
promoció i un altre de la tercera comenten què els ha aportat. El vídeo posa especial èmfasi en
la naturalesa interuniversitària i interdisciplinària del màster. No obstant això, continuarem
optimitzant l’ús del Facebook i de les xarxes socials per facilitar l’accés a la informació.

Autovaloració:
La informació pública del MED és veraç i rellevant de la titulació per a tots els grups d’interès.
De tota manera, cal incorporar al web institucional i al WINDDAT les dades de satisfacció,
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resultats acadèmics i inserció laboral tan bon punt el màster compleixi un recorregut més
complet.

2.3. La institució publica el SGIQ en el qual s’emmarca la titulació i els
resultats del seguiment i acreditació de la titulació.
Veure evidències d’aquest subestàndard
El pla de millora del SGIQ de 2015 preveia la publicació del sistema a la web externa i no
només a la intranet. Actualment la pàgina web del centre inclou un apartat específic sobre
garantia de la qualitat on es publica el SGIQ en què s'emmarquen les titulacions, els seus
principals indicadors de qualitat i els resultats de la seva avaluació interna i externa (verificació,
modificació, seguiment, acreditació i segells de qualitat). El contingut i l'accessibilitat d'aquest
apartat es consideren molt adequats, ja que posen a disposició de tots els grups d'interès la
informació necessària per conèixer el desenvolupament operatiu dels programes formatius i els
seus principals resultats.
Un dels apartats rellevants és l’accés directe a l’espai dedicat al SGIQ Sistema de
Garantia Interna de Qualitat per als graus i per als màsters, on tots els grups d’interès, fins i
tot de fora de la comunitat universitària, poden accedir a les memòries de la titulació, als
informes de seguiment, a les acreditacions i distincions, i als principals indicadors de qualitat.
A més, els responsables acadèmics i la resta de persones implicades en la gestió poden
consultar al mateix Campus Global la informació que proporciona el Sistema d’Informació per a
la Direcció (SID), instrument que vetlla per la millora contínua de la qualitat dels títols, atès que
és la principal eina d’informació per a la presa de decisions dels responsables de les
titulacions.
la informació estàndar
, rendiment i graduació, satisfacció, mobilitat,
pràctiques externes i inserció laboral, innovació i millora docent, gestió i atenció a la comunitat,
rànquings universitaris, estudis i informes, i documents d’interès.
Autovaloració:
Aquest subestàndard s’assoleix amb excel·lència.

19

Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la
qualitat de la titulació
3. Introducció
La Comissió de Recerca, Postgrau i Doctorat, presidida pel director del departament i amb
representació de tots els grups d'interès, és la responsable de garantir la qualitat dels
programes de màster del centre i la seva millora contínua. El disseny del SGIQ en què
s'emmarquen aquests programes va ser certificat per l'AQU al 2011 i l'eficàcia de la seva
implementació ha quedat demostrada en el primer procés d'acreditació del centre, en el qual
les quatre titulacions avaluades van obtenir un resultat positiu en aquest estàndard així com un
resultat global favorable, dues d'elles en progrés d'excel·lència.

3.1. El SGIQ implementat ha facilitat el procés de disseny i aprovació,
seguiment i acreditació de les titulacions.
Veure evidències d’aquest subestàndard
El centre compta amb el procés B0427 del SGIQ per dissenyar i aprovar una nova titulació de
màster. Un cop validada internament pel Consell de Departament, la proposta del nou pla
d'estudis ha de ser aprovada per la Comissió de Postgrau i el Consell de Govern de la
Universitat abans de ser tramitada a l'agència. Aquest procés és molt adequat per als objectius
als quals es dirigeix, ja que tal com va reconèixer el comitè extern en l'anterior procés
d'acreditació té en compte la participació dels principals grups d'interès, la normativa nacional i
els referents internacionals, garantint la qualitat i pertinència de les noves propostes.
Per fer el seguiment del desenvolupament de les titulacions, el centre compta amb el procés
B0436, que facilita als responsables l'anàlisi a partir d'un conjunt d'indicadors de qualitat.
Aquests indicadors són facilitats per un Sistema d'Informació per a la Direcció (SID) coherent i
eficaç que també va ser valorat molt positivament en l'anterior procés d'acreditació. El procés
de seguiment és una eina molt útil per identificar fortaleses i debilitats i dissenyar, implementar i
avaluar accions de millora en el centre i les seves titulacions. En el cas que a partir de l'anàlisi
efectuada es requereixin canvis en el pla d'estudis, el procés B0430 facilita la modificació dels
títols de màster i el de B0428 la seva extinció i possible reverificació. Així, el comitè extern va
poder comprovar que "els informes de seguiment donen resposta adequada al conjunt de
dimensions exigides, fan una anàlisi suficient de cada dimensió i aporten evidències que
permeten argumentar l'anàlisi i confirmar el desenvolupament correcte de la titulació".
L'evolució dels indicadors mostra que efectivament s'aconsegueixen els objectius previstos.
Com a resultat de la revisió i actualització periòdica del sistema, al 2014 es va incorporar al
SGIQ el procés d'acreditació (B0437). Aquest procés està totalment implantat en l'actualitat i ha
resultat ser molt eficaç, tal com demostren els resultats de les acreditacions anteriors.
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3.2. El SGIQ implementat garanteix la recollida d’informació i resultats
rellevants per a l’eficient gestió de les titulacions, en especial els resultats
d’aprenentatge i la satisfacció dels grups d’interès.
Veure evidències d’aquest subestàndard
La gestió de les titulacions té el seu principal suport en la disponibilitat d'informació completa,
actualitzada i accessible per a l'anàlisi sistemàtica i la presa de decisions. Amb aquest objectiu
el centre disposa de diferents instruments i mecanismes de recollida d'informació sobre els
resultats acadèmics i la satisfacció dels grups d'interès que, amb el Sistema d'Informació per a
la Direcció com a element central, van ser valorats per l'anterior comitè extern com una de les
fortaleses del SGIQ.
Aquests instruments s'han anat consolidant i ampliant al llarg dels anys. Així per exemple, a
partir del pla de millora del propi sistema elaborat El 2015, es va incorporar l'enquesta de
satisfacció del PDI i responsables acadèmics, així com l'enquesta de satisfacció dels
doctorands. La implantació d'aquests instruments es considera suficient i molt adequada per
identificar aspectes de millora en les titulacions, tot i que actualment el centre està treballant en
la implantació d'una enquesta de satisfacció del PAS, tal com es recull en el Pla de Millora
d'aquest autoinforme.

3.3. El SGIQ implementat es revisa periòdicament i genera un pla de
millora que s’utilitza per a la seva millora contínua.
Veure evidències d’aquest subestàndard
El centre compta amb el procés B0442 del SGIQ per revisar i actualitzar el propi sistema,
assegurant la seva vigència, utilitat i millora contínua. Des de la seva implantació formal, la
revisió periòdica del SGIQ ha donat lloc a propostes de millora que el centre ha anat implantant
al llarg d'aquests anys o està actualment en vies d'implantar. Al novembre de 2014 es va
aprovar l'última versió del SGIQ, si bé aquest mes de desembre de 2016 s'aprovarà una nova
versió que formalitzi els canvis realitzats des d’aleshores, incloent els nous processos.
Concretament, aquesta nova versió del SGIQ ha de cobrir les necessitats derivades de la nova
organització de les unitats acadèmiques iniciada pels òrgans de govern de la Universitat.
També ha de recollir formalment alguns processos relatius al doctorat que actualment no estan
implantats, com és el d'acreditació d'aquests programes.
La utilitat del procés de revisió del SGIQ i l'eficàcia de les accions de millora implantades van
ser aspectes valorats positivament pel comitè extern d'acreditació en el seu informe de març de
2016. Juntament amb l'avaluació interna, és important destacar també la utilitat que han tingut,
en la revisió i millora del sistema, les avaluacions externes dutes a terme al centre.
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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.
Veure evidències d’aquest subestàndard
L’equip docent i investigador del DTCL està format per 71 professors i investigadors a temps
complet, 41 dels quals són permanents. Els professors permanents tenen la distribució per
categories següent: 4 catedràtics d’universitat, 34 professors titulars d’universitat i agregats, 2
col·laboradors doctors i 1 col·laborador no doctor. La plantilla de personal docent i investigador
a temps complet inclou també 1 agregat interí, 6 lectors, 4 visitants en vies de permanència, 2
professors ICREA, 8 investigadors postdoctorals i 9 professors emèrits (2 dels quals són
catedràtics i 7, professors titulars). A més a més, el DTCL compta amb 73 investigadors en
formació i assistents de docència, que, alhora que cursen estudis de postgrau (doctorat,
majoritàriament, o màster, en una proporció més petita), imparteixen docència de grau. Com a
docents a temps parcial, el DTCL compta amb 50 professors associats i 7 conferenciants.
El DTCL té un grau d’internacionalització notable, ja que, dels 53 professors doctors
permanents o en vies de permanència, 11 (un 20 %) són nascuts fora d’Espanya. Igualment,
d’aquest conjunt de 53 professors, 11 (també un 20 %) van obtenir el títol de doctor en
institucions de fora de l’Estat espanyol (no pas els mateixos 11), 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, etc. Des de l’any 2010, totes les places en vies de
permanència s’anuncien en fòrums internacionals 37 (com ara Linguist List, EURAXESS, llistes
de distribució específiques de cada àmbit, etc.). 16 dels nostres estudiants de doctorat becats
van obtenir el títol de grau en universitats no espanyoles; els països d’origen són Alemanya (4),
Rússia (4), Hongria, Regne Unit, Japó, Argentina, Canadà i els EUA. 10 dels 15 investigadors
postdoctorals dels darrers cinc anys es van doctorar fora d’Espanya.
Un 91,30 % dels professors de les categories de catedràtic, titular, agregat i lector té reconegut
com a mínim un tram de recerca i un 47,80 % té un tram viu. 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.
L’avaluació del professorat s’efectua a partir de dues estratègies: una a llarg termini, a través
del sistema d’avaluació docent que impliquen els quinquennis de docència, i una altra, de
control continu en cadascun dels trimestres del curs. El primer sistema és útil per motivar el
professorat per dur a terme una autoavaluació crítica de les seves metodologies docents, des
d’un punt de vista estratègic, cosa que pot fer que se li aconselli de potenciar el seu perfil
docent a través de l’assistència a cursos pedagògics que organitza la UPF per mitjà del
PLACLICK. Ara bé, aquest mecanisme és indirecte i amb resultats a llarg termini, ja que
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s’activa cada cinc anys amb el procés d’autoavaluació del professorat per al reconeixement de
quinquennis docents.
El segon sistema implica la monitorització constant de la manera en què es desenvolupa el
trimestre lectiu. La UPF segueix un sistema docent trimestral, cosa que obliga a un control
exhaustiu del funcionament de les classes, per poder intervenir en cas de problemes i
aconseguir que el trimestre docent (10 setmanes lectives) no es perdi. Un cop acabat el
trimestre, les avaluacions dels estudiants es presenten altra vegada com a semàfor per a la
detecció de problemes.
El degà de la FTiI i el director del DTCL es reuneixen periòdicament i estan en contacte
constant per avaluar en cada moment els diferents problemes i situacions que sorgeixen en el
desenvolupament de la docència. El fet de ser una facultat relativament petita facilita molt
aquesta interacció i la rapidesa de resposta.
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 visitant, que imparteix la docència. Tot el
professorat amb una vinculació estable o permanent participa en projectes de recerca i mostra
una llarga activitat docent i investigadora de prestigi internacional.
El professorat del Màster té una llarga trajectòria docent i de recerca en una o més àrees de la
teoria i de l’anàlisi del discurs, oral i escrit. La seva diversitat d’especialització és una garantia
de la naturalesa fonamentalment interdisciplinària del màster. Com que el DTCL disposa de
més professorat que oferta docent per a un curs determinat, s’ha implementat un sistema de
rotació per anys alterns en algunes assignatures. D’aquesta manera, hi ha més professorat
implicat i que sent seu el Màster. Pel que fa al professorat que no pertany al DTCL, és
professorat que ha estat designat per formar part del Màster des d’altres departaments de la
UPF i de la UAB i ha passat el processos d’idoneïtat que s’estableix en cada cas i en funció de
les competències, objectius, continguts i mètodes d’aprenentatge de les assignatures que
imparteixen.
A les dues assignatures obligatòries que decrivim en aquest autoinforme (cf. 6.1 i 6.2), el
professorat ha estat seleccionat en funció de la categoria (professorat permenent o en vies de
permenència), pertinença al departament coordinador (Departament de Traducció i Ciències
del Llenguatge) i idoneïtat (adequació de la seva recerca i docència al contingut de
l’assignatura).
Pel que fa a l’assignació de tutorització de treballs de fi de màster (TFM), se segueix aquest
protocol: el supervisor ha de ser professor del Màster. Excepcionalment, pot ser professorat
no vinculat directament al Màster si hi ha un acord entre l’estudiant i la coordinació, en funció
de la línia de recerca del TFM. Aquest és un primer criteri a l’hora d’assignar un tutor que
supervisi la recerca de l’estudiant. Un segon criteri és que hi ha d’haver una relació d’idoneïtat
entre el tema de recerca que desenvolupi l’estudiant i l’especialitat docent i investigadora del
supervisor. L’objectiu d’aquest criteri és garantir una guia i orientació òptima a l’estudiant. No
obstant això, s’ha donat la circumstància que el repartiment de tutoritzacions entre els docents
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no ha estat a vegades equitatiu i per tant s’ha pogut veure afectada la qualitat de la tutorització.
Per aquesta raó la coordinació va establir, durant el curs 2015-2016, i amb efectes per al curs
2016-2017, un nombre màxim de quatre estudiants per docent, així com un nombre mínim de
tres estudiants per al professorat d’assignatures obligatòries. L’objectiu principal d’aquesta
mesura és que es pugui dur a terme una orientació significativa i de qualitat amb cadascun dels
estudiants.
La distribució de les categories i hores docents impartides en relació amb els trams de recerca i
de docència del professorat és la següent:
4.1.1. Professorat per categoria i segons doctorat

Doctors

Permane
nts 1

Permane
nts 2

Lecto
rs

Associ
ats

Investiga
dors

Person
al
acadè
mic en
formac
ió

Altr
es

Tot
al

%
Professora
t acreditat
(ANECA/A
QU)

14

0

1

0

0

0

0

15

93.7 %

1

-

-

-

1

6.3 %

1

0

0

0

16

100 %

No
doctors
TOTAL

14

0

1

4.1.2. Hores impartides de docència (HIDA) segons categoria de professorat i doctorat

Doctors

Perma
nents 1

Permane
nts 2

Lecto
rs

Associ
ats

Investigad
ors

Person
al
acadè
mic en
formaci
ó

Altre
s

Tot
al

% hores
impartid
es per
doctors
i
no
doctors

340

0

25

0

0

0

0

355

96 %

15

0

0

0

15

4%

No
doctors

0

4.1.3. Percentatge d’hores impartides de docència (HIDA) segons trams
Tram de recerca
Sense

Màster
Universitar
i
en
Estudis
del
Discurs:
Comunica
ció,

20,3 %

Tram docent

Amb tram no
viu

Amb tram
viu

28,4 %

51,3 %

Sense

13,2 %

Amb tram no
viu
13,2%

Amb tram viu

73,6 %
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Societat i
Aprenentat
ge

4.1.3b. Hores impartides de docència (HIDA) segons trams
Tram de recerca
Sense

Màster
Universitari
en Estudis
del
Discurs:
Comunicaci
ó, Societat i
Aprenentat
ge

Tram docent

Amb tram no
viu

Amb tram
viu

80

200

60

Sense

Amb tram no
viu

45

Amb tram viu

45

250

4.1.4. Percentatge d’hores impartides de docència (HIDA) segons tipologia del professorat a les
assignatures seleccionades
Fitxa
matèries
per titulació

Nombre
ECTS

Assignatura

Departament
/
Àrea assignada

Alumnes
curs n

(Teoria /
Pràctica)
Assignatura 1

Assignatura 2

Fitxa
professorat per
titulació

Lingüística
Textual

Discurs
Cognició
Social

Permane
nts 2

Assignatura 1

1

0

Assignatura 2

1

0

Grups

(Teoria / Pràctica)

5

Departament de
Traducció i
Ciències del
Llenguatge

25

1

5

Departament de
Traducció i
Ciències del
Llenguatge
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1

i

Permane
nts 1

Nombre
curs n

Associats
Doctors

Associats
no
doctors

1

0

0

0

2

0

0

0

1

2

Lectors

Altres

Total

Valorem molt positivament la feina del professorat per tots els indicadors de qualitat, tant
docent com de recerca, i perquè apareix sempre com un argument a les cartes de motivació
dels estudiants preinscrits, com una de les raons per les quals han escollit el nostre programa.
També és un valor que destaquen quan ja han acabat el Màster, com es recull a l’enquesta de
satisfacció feta des de la coordinació.
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L’activitat investigadora del professorat doctor del DTCL que participa en aquest màster s’ha
concentrat en els àmbits gestionats per diversos grups de recerca, que tenen reconeixement
oficial per part del govern català com a grups de recerca consolidats: Grup de Recerca en
Aprenentatge i Ensenyament de Llengües (Gr@el) i Grup de Recerca en Estudis del Discurs
(GED). Tots els grups són reconeguts com a grups de recerca per l’AQU (SGR), amb projectes
de recerca competitius vigents.
Finalment, volem destacar que el Laboratori de Cibermetria del Consell Superior
d’Investigacions Científiques (CSIC) ha publicat el 2016 el rànquing de científics espanyols més
citats a tot el món. Dels 5000 científics que formen la llista, més de cent pertanyen a la
Universitat Pompeu Fabra. Teun Van Dijk, professor convidat de manera habitual del Màster en
Estudis del Discurs i que ha estat professor del Departament de Traducció i Ciències del
Llenguatge de la UPF, des de 1999 fins a 2013, se situa al capdavant, en la sisena posició,
amb més de 66.500 citacions.
Autovaloració:
El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica exigits per les titulacions
del centre i té suficient i valorada experiència docent i investigadora. Creiem que s’assoleix
amb escreix aquest subestàndard.

4.2. El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació
adequada per desenvolupar les seves funcions i atendre als estudiants.
Veure evidències d’aquest subestàndard

Des de l’AQU es proposa la relació entre estudiants ETC i PDI ETC com un indicador de la
dedicació del PDI als estudiants. En el cas dels estudis que comparteixen molta docència amb
altres estudis, i per aquest motiu tenen poca docència atribuïda com a pròpia, aquest indicador
resulta poc útil perquè no reflecteix correctament la realitat. Aquest és el cas del Màster
Interuniversitari en Estudis del Discurs, que comparteix docència atribuïda a d’altres màsters.
En els aplicatius informàtics d’on s’extreu aquesta informació s’hi pot observar la inconsistència
d’aquest valor (cf. Portal d’evidències). En calcular el PDI ETC, el resultat queda distorsionat,
com es pot veure a la taula que segueix a continuació on es mostra que la relació Estudiants
ETC/ PDI ETC és, al Màster Interuniversitari en Estudis del Discurs, de 93,5 per professor,
cosa impossible quan sabem que al màster hi ha matriculats 11 estudiants el curs 2014-15.
Relació estudiants ETC per PDI ETC (Equivalent a temps complert) (Estàndard 4.2)
2014-15
Total hores

Total

de docència
MÀSTERS
Estudis de Traducció

510

E

crèdits

ETC/

PDI ETC

PDI ETC

matriculats

EETC

2,13

2455

40,9

19,3
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Lingüística Teòrica i Aplicada

500

2,08

1735

28,9

13,9

Estudis del Discurs

30

0,13

701

11,7

93,5

1.040

4,33

4891

81,5

18,8

DEPARTAMENT DE TRADUCCIÓ
I CIÈNCIES DEL LLENGUATGE

PDI Equivalent a temps complet (PDI ETC): Es considera que 1 PDI a TC imparteix 240 hores anuals de
docència. Per obtenir el PDI ETC dividim les hores de docència impartides entre 240.
Estudiant equivalent a temps complet (E ETC): Es considera 1 etudiant a TC aquell que cursa 60
crèdits anuals. Per obtenir l'E ETC dividim el total de crèdits matriculats en un curs entre 60.
Calculant manualment les hores de docència compartida, s’obté que en el Màster
Interuniversitari en Estudis del Discurs s’imparteixen 250 hores a la UPF, que passades a PDI
ETC suposa 1,04 PDI ETC, i en conseqüència la relació Estudiants ETC / PDI ETC és d’11,25
estudiants per professor.
D’altra banda, enguany s’ha fet l’enquesta de valoració amb el sistema i l’organització de
l’ensenyament (EVSOE) a tots els estudiants de màster, i l’accessibilitat i atenció del
professorat del Màster Universitari en Estudis del Discurs és valorada amb un 7 sobre 10.
Autovaloració:
La dedicació prevista del professorat per poder desenvolupar totes les seves funcions està molt
ben articulada des del centre, de manera que considerem que aquest subestàndard s’assoleix
amb excel·lència.

4.3. La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de
l’activitat docent i investigadora del professorat.
Veure evidències d’aquest subestàndard
El CLIK és l’òrgan de la universitat que té com a missió impulsar la renovació pedagògica i
promoure la millora dels processos d’ensenyament-aprenentatge, així com també de contribuir
a assegurar la màxima qualitat educativa de la UPF. Amb aquesta finalitat, el CLIK ofereix
suport al professorat per a la millora de la qualitat de l’activitat docent a través dels àmbits i
actuacions següents:

•

Programació de formació diversificada adreçada al personal docent
o

Formació inicial en docència universitària (FIDU): formació bàsica en docència
adreçada al professorat novell amb tres itineraris formatius.

o

Formació contínua, articulada en diferents mòduls (instrumental, d’innovació,
d’habilitats docents, de millora del procés d’ensenyament i aprenentatge).

o

Formació específica, a partir de les línies estratègiques de la institució i els
plans institucionals.

o

Formació a mida, desenvolupada a partir de la detecció de necessitats
formatives de centres i departaments de la universitat.
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o

Tallers transversals, organitzats al voltant de temàtiques vinculades a la
docència i que constitueixen un laboratori d’experimentació de nous formats.

o

Formació en llengües, en el marc del Pla d’Acció pel Multilingüisme. L’objectiu
prioritari és promoure les terceres llengües per tal d’impulsar i incentivar el
multilingüisme en la docència i facilitar, al PDI, la millora de les competències
lingüístiques, en particular de l’anglès i el català. La formació en llengües es
completa amb l’oferta d’Idiomes UPF (el curs 2015-16, el professorat del DTCL
va participar en cursos d’anglès (16), francès (7) i català (12)).

o

Autoformació, mitjançant un espai a la web, que proporciona al professorat
eines i recursos per millorar les seves competències docents i per aplicar
noves metodologies a la docència.

Així, l’oferta del CLIK el curs 2015-2016 va ser de 10 cursos el primer trimestre, 12 el
segon i set el tercer, que incloïen aspectes com el disseny de rúbriques per a
l’avaluació de competències, coavaluació i avaluació entre parells, etc.. La participació
del professorat del DTCL en totes les accions va ser molt alta i hi van participar 121
professors.

•

Convocatòries d’ajuts per a la innovació i millora de la qualitat docent d’altres
institucions: el CLIK ofereix informació sobre les convocatòries externes relacionades
amb projectes d’innovació i millora docent, i dóna suport al professorat que hi participa
en el disseny, la gestió de la presentació i la justificació de propostes.

•

Convocatòria de mobilitat docent Erasmus: la convocatòria d’ajuts de mobilitat docent
Erasmus,

adreçada

al

professorat,

està

directament

relacionada

amb

el

desenvolupament de l’EEES. Situa l’atenció en la millora i la innovació en els
processos d’ensenyament i aprenentatge i té els objectius següents:
o Promoure l’intercanvi de competències i experiències sobre mètodes pedagògics.
o Fomentar que les institucions d’ensenyament superior ampliïn i millorin la varietat i
els continguts dels cursos oferts.
o Afavorir la internacionalització fent possible que els estudiants que no poden
participar en un programa de mobilitat tinguin accés als coneixements i a
l’experiència del personal acadèmic d’institucions d’ensenyament superior d’altres
països europeus.
En aquest context, s’han desenvolupat i impulsat els mecanismes necessaris de
difusió, gestió i valoració de les propostes, en el marc de la mobilitat docent.

•

Recursos per a l’activitat docent: el professorat disposa d’un ampli ventall de recursos
per a la reflexió i la pràctica educatives, per complementar les habilitats docents i obrir
possibilitats per desplegar-ne de noves:
o

Pla docent (disseny, orientacions i normativa per elaborar-lo).

o

Espai Aula Global per al professorat (desenvolupament de les potencialitats de
la plataforma Moodle i dinamització).

o

Acció Tutorial (web de suport al PAT).
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o

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).
o

Recursos digitals aplicats a la docència (instruments útils per al procés

o

Guia per a l’organització de la docència a la UPF.

o

Assessorament pedagògic personalitzat (en el disseny i desenvolupament de

d’ensenyament-aprenentatge).

projectes per a l’experimentació de metodologies actives que cerquin la millora
dels processos d’ensenyament i aprenentatge, promovent el caràcter
transversal i interdisciplinari de les propostes).

•

Cursos en línia oberts i massius (MOOC): la UPF fa una aposta per oferir suport i
oportunitats per a la millora de l’activitat docent del professorat també en l’àmbit de les
TIC. El curs 2013-2014 es va nomenar un responsable acadèmic de la incorporació de
noves tecnologies, que coordina, entre d’altres iniciatives, el projecte VEU, en el marc
del qual es desenvolupa el programa MOOC (Masive Open Online Courses), amb un
ventall de cursos en línia consolidats i en expansió que compten amb una trajectòria
notable i satisfactòria.
Els cursos MOOC, basats en la modularitat, la videosimulació i l’autoavaluació es
caracteritzen

per

promoure

processos

d’ensenyament-aprenentatge

interactius,

col·laboratius i en línia, al mateix temps que ajuden els professors i la universitat a
donar a conèixer la seva docència i recerca. El CLIK ofereix suport i assessorament
pedagògic en l’elaboració dels cursos MOOC que ofereix la universitat.
L’equip del projecte VEU compta, a més de amb el responsable de la incorporació de
les noves tecnologies en la docència a la UPF, amb personal tècnic del Centre de
Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) i del CLIK, que treballa de forma
coordinada amb la USQUID del centre. Aquest projecte, liderat pel vicerector de
Docència i Ordenació Acadèmica, abasta tant la producció interna de material
audiovisual i digital per a les assignatures de les titulacions de la UPF com la producció
externa, bàsicament a través del programa MOOC, de continguts oberts fora de les
nostres aules, i suposa el constant interès i esforç de la universitat per seguir estant al
capdavant en la utilització de les tecnologies en els processos d’ensenyament i
aprenentatge.
Actualment la UPF compta amb una oferta de MOOC a les plataformes MiríadaX,
Coursera i

FutureLearn, les plataformes més reconegudes internacionalment que

asseguren un alt impacte en l’aprenentatge de la població, sigui o no universitària. El
DTCL ha impulsat, sota la direcció de Josep Quer i Cristina Gelpí, el MOOC Parla’m
amb les mans i escolta’m amb els ulls: introducció a la llengua de signes catalana, que
ha tingut una gran acollida, tant des de Catalunya com arreu del món, i actualment se
n’està fent la segona edició.

•

Recull d’experiències aplicades a la docència: el repositori digital de la UPF permet
accedir a materials docents, exàmens i informes sobre docència produïts pel
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professorat i el PAS de la UPF. El repositori de bones pràctiques docents pretén
recollir, difondre i preservar experiències de bones pràctiques dels professors de la
universitat, en l’àmbit de la docència.

•

Acreditació de coneixement del català del professorat de la UPF: el CLIK gestiona els
diferents sistemes d’acreditació de coneixement del català per al professorat de la UPF,
en base al decret 128/2010 del Govern de la Generalitat que es deriva de la Llei
1/1998, de política lingüística, i en aplicació de la normativa relativa a l’acreditació de
coneixement suficient de català del professorat, aprovada el 19 d’octubre de 2011 pel
Consell de Govern de la UPF.

A més, a la Facultat de Traducció i Traducció, hi ha la Unitat de Suport a la Qualitat i la
Innovació Docent (USQUID), que té com a objectius impulsar la renovació pedagògica,
promoure la millora dels processos d’ensenyament-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. Des de la USQUID, s’organitzen
anualment les activitats següents, totes relacionades amb la millora de la qualitat de la
docència:

•

Esmorzars de docència, espai trimestral d’intercanvi de punts de vista i experiències
sobre qüestions docents rellevants al centre. Se’n celebra un al final de cada trimestre i
es convida els docents d’ambdues titulacions a reflexionar en un ambient distès sobre
un tema concret relacionat amb la docència.

•

Jornades de docència, esdeveniment anual en un format més extens que els
esmorzars (dos dies), amb l’objectiu d’intercanviar experiències d’innovació docent i
discutir qüestions de metodologia i coordinació tranversals als dos graus impartits
(Traducció i Interpretació, i Llengües Aplicades) d’una manera més aprofundida.
Normalment es tria un tema central a l’entorn del qual giren les discussions.

•

Diàlegs amb l’aula: cicle de xerrades (una per trimestre, amb una hora de durada
cadascuna), orientades als estudiants de segon cicle del Grau de Llengües Aplicades i
estudiants de màster. L’objectiu bàsic és que docents en actiu en diferents àmbits
(secundària, primària, alfabetització, escoles oficials d’idiomes, etc.) i avalats per bones
pràctiques docents donin resposta des de la seva experiència a què vol dir ser docent
al segle XXI. És una manera indirecta per tal que els estudiants s'acostin, mitjançant
aquestes xerrades a entrar a les aules.

D’altra banda, cal destacar els premis del Consell Social, que, amb la finalitat de reconèixer i
incentivar l’excel·lència en la funció docent i promoure la innovació, ofereix anualment els
premis a la qualitat en la docència. En la convocatòria de 2016 s’ha premiat en la modalitat
d’iniciativa docent el MOOC Parla’m amb les mans que t’escolto amb els ulls: iniciació a la
llengua de signes catalana, impulsat per professorat del DTCL.
Finalment, pel que fa a l’avaluació de l’impacte de les accions de suport a la formació i la
innovació docent de la UPF, cal dir que el projecte IMPACTE proposa un model d’avaluació de
la incidència de les accions UPF orientades al desenvolupament competencial docent, com una
estratègia de garantia de la qualitat educativa institucional. El model es basa en el
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desenvolupament competencial integrat per factors diversos on els indicadors d’impacte,
eficiència, eficàcia i efectivitat procedeixen de múltiples àmbits (formació, innovació,
assessorament, bones pràctiques i accions multilingües). El mètode de treball se centra en la
definició de criteris de selecció, instruments de recollida d’informació i en l’anàlisi quantitativa i
qualitativa, per valorar la influència en el desenvolupament professional docent i en
l’aprenentatge de l’alumnat.
Autovaloració:
L’oferta de la UPF a l’hora de donar suport i oportunitats al professorat per millorar la qualitat de
l’activitat docent i investigadora és ingent i cobreix abastament tots els àmbits, per la qual cosa
considerem que aquest subestàndard s’assoleix amb excel·lència.
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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.
Veure evidències d’aquest subestàndard
L’acció tutorial al Màster en Estudis del Discurs presenta en tots els aspectes una fase inicial,
proactiva, de distribució visible i clara de la informació orientativa, administrativa i acadèmica,
que assegura una interlocució constant amb les dades i els processos de rellevància a través
de la pàgina web del màster i a través del correu electrònic. És un canal constanment obert al
diàleg administratiu i acadèmic, tant a nivell presencial com virtual i tant amb la Secretaria del
màster com amb la Coordinació i el conjunt del professorat. L’acció tutorial del Màster en
Estudis de Discurs cobreix els objectius i escenaris que es descriuen a continuació:

1. Tutoria per a la prematriculació del màster: des de la coordinació del màster s’estableixen
canals de tutoria virtual i presencial per assessorar els alumnes sobre la dimensió acadèmica
de l’elecció del recorregut formatiu més adequat per als seus objectius i necessitats. Es fa
èmfasi especial en l’assessorament dels

alumnes

procedents

d’un espai educatiu

extraeuropeu, ja que compten amb entorns i hàbits formatius diferents. Un cop l’estudiant
s’interessa pel màster, el coordinador ofereix tot tipus d’informació de suport acadèmic a
l’estudiant. Un cop aquest té la preinscripció acceptada s’envia periòdicament un missatge amb
un paquet informatiu que conté 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 al punt 4.3 (orientació general, selecció del director del TFM, adequació de les
pràctiques, etc.).

3. Sessions informatives. Abans de començar el curs s’ofereix una sessió informativa i de
benvinguda 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.

4. La figura del tutor acadèmic serveix per fer un seguiment de circumstàncies i necessitats
individuals de cada estudiant que puguin anar sorgint al llarg del curs. El nostre màster compta
amb una tutora acadèmica que, conjuntament amb la coordinadora del programa, fa el
seguiment continuat dels estudiants

32

5. Tutoria del TFM. L’acció tutorial impulsada per la coordinació del màster en aquest aspecte
del TFM es dirigeix en primera instància a promoure 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 el coneixement operatiu de les
característiques, objectius, modalitats i recursos bibliogràfics i metodològics auxiliars per a
l’elaboració del TFM. En segona instància, s’orienta l’elecció del tutor del treball, així com
l’establiment d’una dinàmica pautada i obligatòria de tutorització activa i interactiva del procés
d’elaboració del TFM. Per activar aquest procés s’ha redactat una guia d’elaboració del TFM i
s’han disposat a la pàgina web del màster una sèrie de materials de consulta, tutorials i
recursos per a la redacció acadèmica i l’elaboració d’investigacions acadèmiques.

6. Tutoria docent del professorat: en el marc de cada assignatura del màster, s’estableix de
manera explícita als plans d’estudis una dinàmica real d’interacció personalitzada entre el
professorat i l’alumnat, per resoldre dubtes, comentar treballs, resoldre diferències de nivell,
etc.
4. Tutoria de projecció professional i investigadora: des de la coordinació del màster es
planteja una dinàmica d’informació proactiva, mitjançant correus periòdics, sobre beques,
ofertes de feina i iniciatives formatives externes complementàries. S’han establert seccions a la
pàgina web del màster dedicades a informar sobre aquests temes.
Autovaloració:
Amb les noves propostes de distribució i orientació de la tutorització dels TFM, considerem que
aquest subestàndard s’assoleix amb excel·lència.

5.2. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre
d’estudiants i a les característiques de la titulació.
Veure evidències d’aquest subestàndard
La Universitat Pompeu Fabra constitueix un referent al panorama universitari espanyol en la
implantació del model CRAI (Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació).
Aquest model 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 al
desenvolupament de la seva activitat a la universitat per aconseguir una major facilitat d’ús i un
major aprofitament d’aquests. 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 al treball en grup, etc.) 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. Els trets més característics i definitoris dels
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serveis que presta als seus usuaris, professors i estudiants per materialitzar la seva missió són
els següents:
a) Amplitud d’horaris
La Biblioteca/CRAI obre 360 dies a l’any, amb un horari d’obertura de 17 hores de dilluns a
divendres i d’11 o 15 hores els dissabtes i dies festius. L’horari d’obertura és:
-

De dilluns a divendres, de 08.00 h a 01.00 h, de la matinada.

-

Dissabtes i festius, de 10.00 h a 21.00 h, (a 01.00 h durant el període de les tres
convocatòries d’exàmens de cada curs acadèmic).

b) Recursos d’informació
La Biblioteca compta amb un fons bibliogràfic i de recursos electrònics d’accés remot molt
complet i en constant creixement. És molt important assenyalar que la col·lecció bibliogràfica,
com la Biblioteca i com la pròpia Universitat, és fruit d’una trajectòria cronològica curta: des de
tan sols el 1990, any del seu naixement s’ha posat a disposició de la comunitat universitària un
conjunt d’informació, tant en suport paper com d’accés electrònic, molt rellevant i que dóna
resposta a la pràctica totalitat de les necessitats de docència i aprenentatge de la comunitat
universitària.
L’increment del nombre de volums de monografies es situa en una mitjana anual d’entre 30.000
i 40.000 volums per any. Això suposa un creixement sostingut i continuat de la col·lecció i
mostra l’esforç constant de la UPF per crear i mantenir una col·lecció que doni resposta a les
necessitats informatives de la comunitat universitària. Els fons estan a disposició de tots els
usuaris, sigui quina sigui la seva seu, ja que el catàleg és únic i 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
de qualsevol ordinador extern mitjançant un sistema (VPN-SSL) que permet un accés fàcil i
segur.
c) Instal·lacions i equipaments a disposició dels estudiants
Llocs disponibles a la Biblioteca/CRAI:
La Biblioteca/CRAI compta amb una ràtio de 7,14 estudiants per lloc de lectura. Aquesta ràtio
situa a la UPF entre les primeres posicions del sistema universitari espanyol.
Biblioteca/CRAI de la Biblioteca/CRAI
Ciutadella
Poblenou
1.184

445

del Biblioteca del Campus
Total
Universitari Mar
279

1.908
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Espais de la Biblioteca/CRAI:
La distribució de la superfície útil dels espais de la Biblioteca/CRAI és la següent:
Biblioteca/CRAI de la Biblioteca/CRAI
Ciutadella
Poblenou
8.142 m

2

2.142 m

del Biblioteca del Campus
Total
Universitari Mar

2

1.258 m

2

11.542 m

2

Cal assenyalar que les instal·lacions de la Biblioteca/CRAI són accessibles a persones amb
discapacitats de mobilitat.
També és important destacar el fet que a la Biblioteca/CRAI de Ciutadella un dels ordinadors
d’ús públic està equipat amb software i hardware específic per a persones amb limitacions
visuals.
Aules d’informàtica i tallers a disposició dels estudiants:
• Nombre d’aules i tallers: 37
• Nombre d’ordinadors disponibles: 1.205
• Sistema operatiu: arrancada dual Windows / Linux

Software disponible:
• Software d’ofimàtica: Word, Excel, Access, etc.
• Software lliure
• Accés a Internet
• Client de correu electrònic
• Software específic per a la docència
• Accés a eines i plataformes d’ensenyament virtual

Xarxa:
Tots els ordinadors disposen de connexió a la xarxa. Tots els campus disposen de
pràcticament el 100% de cobertura de xarxa sense fil, amb accés a EduRoam.
e) Àmplia oferta de serveis
L’oferta de serveis per als usuaris és molt àmplia. La relació dels serveis de suport a
l’aprenentatge, prestats pel personal de la Biblioteca i del Servei d’Informàtica, als quals tots els
estudiants tenen accés és la següent. La informació sobre les condicions i característiques a la
seva prestació pot consultar-se a la página web.
•

Punt d’Informació a l’Estudiant (PIE)

•

Servei d’informació bibliogràfica

35

•

Punt d’Atenció de TIC

•

Bibliografia recomanada

•

Gestor de bibliografies

•

Formació en competències informacionals i informàtiques (CI2)

•
•

Acreditació de les competències informàtiques (ACTIC)
Suport a la utilització de la plataforma d’ensenyament virtual (e-learning)

•

Suport a la realització de treballs acadèmics

•

Préstec de documents en diverses modalitats: préstec UPF, préstec consorciat (CSUC) i
préstec interbibliotecari

•

Equips informàtics (escàners, etc.) i audiovisuals

•

Préstec d’ordinadors portàtils

•

Préstec d’equipaments audiovisuals

•

Reserves d’espais específics (sales de treball en grup, cabines d’interpretació, etc.)

•

Servei d’impressió i reprografia

Autovaloració:
Els recursos materials disponibles per a la docència i l’aprenentatge considerem que mereixen
la valoració d’ excel·lència.
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Estàndard 6. Qualitat dels resultats dels programes formatius
Veure evidències d’aquest subestàndard

Titulació: Màster en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i
Aprenentatge
El Màster Universitari en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge (MED) és
un màster interuniversitari (UPF-UAB) que sorgeix com a resposta formativa a la necessitat,
que s’ha fet especialment evident en les dues darreres dècades, d’analitzar i reflexionar sobre
el rol central que tenen les pràctiques comunicatives en l’articulació de les societats
contemporànies, també anomenades de la informació, de la comunicació i del coneixement. Té,
per tant, com a objectiu prioritari, plantejar els estudis del discurs des d’una perspectiva
transdisciplinària que propiciï el diàleg entre aproximacions teòriques i metodològiques distintes
i permeti abordar la complexitat d’un mateix objecte d’anàlisi.
Convé tenir present que és l’únic màster en Estudis del Discurs que existeix a l’Estat espanyol,
que fins ara les assignatures relacionades amb el discurs només s'han ofert com a
assignatures complementàries, ja sigui dels estudis de Lingüística o de Ciències Humanes i
Socials, i mai s’han articulat com a proposta principal. Aquest màster és, doncs, una resposta
acadèmica a la necessitat que, des de fa anys, els estudiants han anat expressant de trobar un
programa on poder estudiar la transversalitat de les pràctiques comunicactives.
Activar un programa de postgrau amb disciplines i posicions analítiques distintes només és
possible amb la participació de diversos departaments i universitats. I aquesta ha estat l’opció
que ha pres aquest Màster. El programa s’ha confeccionat activant només una assignatura
pròpia i seleccionant la resta de programes oficials d’altres màsters de les dues universitats
catalanes abans esmentades, la UPF (coordinadora) i la UAB. Aquests màsters proporcionen,
amb la seva oferta, la possibilitat de relacionar les ciències del llenguatge amb altres ciències
socials que s'han considerat rellevants per al desenvolupament d'un coneixement integrat que
pugui, a la vegada, donar lloc a diferents itineraris d'especialització. A més, atesa la condició
d’assignatures de programes de màster oficials ja existents, el Màster en Estudis del Discurs no
representa cap cost addicional per a cap de les dues universitats participants, sinó tot el
contrari. Podríem dir que, amb aquesta proposta, es fa un ús més eficient dels recursos
preexistents.
El programa de formació del Màster en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i
Aprenentage és un programa extraordinàriament flexible que permet, als estudiants, dissenyarse els itineraris d’aprenentatge que s’ajusten més els seus interessos. Dels 60 crèdits que, com
a mínim, s’han de cursar per obtenir la titulació, només 25 (perfil acadèmic) / 35 (perfil de
recerca) es corresponen amb crèdits obligatoris (10: TFM / 10: Formació investigadora, per al
perfil de recerca / 15: 3 assignatures obligatòries). La resta es completen amb el mòdul
metodològic (5 ECTS obligatoris entre 22 possibles), el mòdul d’intensificació (10/15 ECTS,
d’un d’aquests 3 mòduls: Discurs i Comunicació; Discurs i Societat; i Discurs i Aprenentatge).
Els crèdits que manquen, en cada cas, per arribar a 60 es poden completar amb assignatures
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del propi mòdul d’intensificació, dels altres mòduls d’intensificació o del mòdul complementari
d’optatives (vegeu: https://www.upf.edu/masterdiscurs/discurs-plaestudis.html)

6.1. Els resultats d’aprenentatge assolits es corresponen amb els
objectius formatius pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació.
Veure evidències d’aquest subestàndard
Per mostrar com es garanteix l’assoliment d’aquestes competències i resultats d’aprenentatge
que es descriuen a la Memòria i van ser verificades com adequades al nivell del MECES,
descriurem com es distribueixen en dues de les assignatures obligatòries de la titulació:
Lingüística Textual i Discurs i Cognició Social.
E1- Conèixer les principals aproximacions teòriques i metodològiques que conformen l’àmbit
disciplinari de l’anàlisi del discurs i aplicar-les als diferents objectes d’estudi sobre els quals
treballen les ciències humanes i socials.
RA1.1.- Delimitar l’objecte d’estudi sobre el qual versarà un treball de recerca propi i
seleccionar la perspectiva d’anàlisi i la proposta metodològica més adequades.
RA1.2.- Integrar les propostes teòriques i metodològiques de referència en el treball de
recerca propi (article, tesi, etc.).
RA1.3.- Organitzar i confeccionar el treball de recerca tenint en compte el format i la
terminologia propis dels estudis del discurs.
RA1.4.- Analitzar les unitats, categories, nivells i altres estructures gramaticals,
pragmàtiques, retòriques, semiòtiques, estilístiques i superestructurals dels principals
gèneres orals, escrits i multimodals del discurs com a formes d’ús del llenguatge, de la
comunicació i de la interacció.
(La competència específica E1 i els resultats d’aprenentatge que se’n deriven, RA1.1, RA1.2,
RA1.3, RA1.4, RA1.5, són fonamentals per a la titulació i es treballen en el pla d’actuació
docent de les 2 assignatures.)
E2- Seleccionar criteris d'anàlisi i interpretació de dades qualitatives i quantitatives per a la
construcció de corpus orals, escrits i multimodals.
RA2.1.- Construir corpus de dades extretes de les pràctiques orals, escrites o
multimodals d'una comunitat sociocultural.
RA2.2.- Triar una metodologia qualitativa o quantitativa adequada per a l'anàlisi d'un
determinat corpus de dades.
(La competència específica E2 i els resultats d’aprenentatge que se’n deriven, RA2.1, RA2.2,
són bàsics per dur a terme anàlisis basades en corpus, cosa que sol ser habitual en les
matèries de la titulació. Es treballa, per tant, en l’actuació docent de les 2 assignatures.)
E3- Relacionar les formes i estructures del discurs amb condicions rellevants dels contextos
comunicatius i socials, especialment amb aquelles que es creen en els contextos d'internet i de
les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
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RA3.1.- Explicar les estructures i estratègies del discurs i de la comunicació en termes
de processos i representacions sociocognitives.
RA3.2.- Detectar els canvis que s'observen en els patrons comunicatius amb la
introducció de les noves formes de relació que es generen a través de les xarxes
socials i els sistemes mòbils.
(La competència específica E3 i els resultats d’aprenentatge que se’n deriven, RA3.1, RA3.2,
són especialment rellevants en un màster que té una orientació social (Comunicació, Societat i
Aprenentage). Es treballa en l’acció docent de totes dues assignatures. En el cas de “Discurs i
cognició social” és una competència que apareix de manera transversal en els diferents punts i
activitats del programa. En el cas de “Lingüística textual”, es treballa específicament en el punt
9 del temari.)
E4- Donar compte del poder que tenen els discursos en la construcció d'identitats i posicions
socials en tots els àmbits socioprofessionals.
RA4.1.- Descriure les estructures i processos discursius que intervenen més
directament en la construcció de les identitats i posicions socials
RA4.2.- Analitzar l'efecte dels propis discursos en els entorns socials, professionals i
laborals.
RA4.3.- Adaptar el discurs als objectius de les diferents activitats socials en què els
estudiants del màster participin en la seva vida professional.
(La competència específica E4 i els resultats d’aprenentatge que se’n deriven, RA4.1, RA4.2,
RA4.3, són centrals en l’articulació de l’assignatura “Discurs i Cognició Social”. Es treballen de
manera transversal en els distints punts i activitats del programa.)

E5.- Identificar les principals funcions del discurs (informatives, persuasives, didàctiques, etc.)
en la societat i relacionar-les amb els seus efectes sobre els coneixements, actituds, ideologies,
normes i valors públics.
RA5.1.- Fer una crítica argumentada sobre com determinats discursos contribueixen a
reproduir diferents formes de racisme, classisme, sexisme i altres desigualtats socials.
RA5.2.- Aplicar els coneixements teòrics en la formulació de propostes discursives que
promoguin la responsabilitat i el compromís social.
(La competència específica E5 i els resultats d’aprenentatge que se’n deriven, RA5.1, RA5.2,
són centrals en l’articulació de l’assignatura “Discurs i Cognició Social”. Es treballen de manera
transversal en els distints punts i activitats del programa.)
E6.- Detectar els processos discursius que intervenen en la construcció, adquisició i
reproducció de coneixements, creences i valors en les activitats d'aprenentatge més recurrents
en els sistemes educati s de l'Estat espanyol.
RA6.1.- Descriure els efectes sociocognitius que es desprenen dels dicursos que
articulen les pràctiques educatives més reiterades pel sistema escolar.
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RA6.2.- Elaborar nous discursos educatius que permetin construir els coneixements
sense marginar, minoritzar, excloure, o sotmetre a cap persona, llengua o nació.
(La competència específica E6 i els resultats d’aprenentatge que se’n deriven, RA6.1, RA6.2,
són fonamental per a les assignatures que s’articulen al voltant de la línia d’especialització
d’Aprenentatge. Es treballen de manera transversal en alguns punts i activitats del programa de
“Lingüística Textual” i específicament en els punts 7, 8 i 9 del temari de “Discurs i Cognició
Social.)
Mitjançant la superació d’aquestes dues assignatures es garanteix que els estudiants han
assolit els objectius formatius pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació.
Un altra mostra de l’assoliment, per part dels estudiants, de les competències i resultats
d’aprenentatge que es proposa el MED és el seguiment i avaluació dels treball de fi de màster.
L’elaboració d’un TFM comporta una gran coordinació d'esforços i d'uniformització de criteris,
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. D'aquesta manera, per
exemple, es fan públics els criteris d'avaluació del TFM, tant de la part escrita com de la
defensa oral. També s'ha creat la figura de president de tribunal. En el cas del Màster en
Estudis del Discurs hi ha dos presidents de tribunal, cadascun dels quals presideix entorn de
10-12 TFM de màster de manera que es pugui garantir una major fiabilitat en les qualificacions.
Des del curs 2015-2016, la coordinació ha impartit també dos tallers per tal de guiar el procés
d’elaboració del TFM: un taller centrat en l’organització escrita del TFM i un altre centrat en la
defensa oral. S’ha potenciat el treball col·laboratiu entre els estudiants durant tot el màster i
especialment durant el procés d’elaboració del TFM, fomentant espais de trobada, establint
relacions d’interdependència i emfasitzant la importància del treball en equip. Una evidència
manifesta d’aquest suport constant entre els estudiants ha estat que les defenses dels TFM
han tingut públic assistent de suport i recolzament i han pogut així compartir els treballs dels
companys i les seves experiències.

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.
Veure evidències d’aquest subestàndard
Les activitats formatives, a la UPF, es realitzen al llarg de deu setmanes, amb una mitjana de
tres hores presencials, a la setmana, per cada assignatura. En algunes ocasions, quan les
activitats són responsabilitat d'un professor visitant, s'organitzen en el format comprimit d’una
setmana. A la UAB, l’organització és semestral i cada màster que participa en el MED assigna
la distribució horària i temporal que considera més adequada a les seves assignatures.
En general, l’activitat formativa sol consistir en l’elaboració de treballs, presentacions orals i
escrites, estudis de casos, resolució de problemes, exposicions de temes per part del docent i
de l’estudiant, debats, assistència a seminaris, cerca d’informació a la biblioteca, maneig de
bases de dades i altres activitats que estan en relació amb els esdeveniments socials que es
produeixen amb simultaneïtat al curs.
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La metodologia d’aprenentatge és variada i queda concretada en cada un dels plans docents
que prepara el professorat responsable de l'assignatura i que s’aprova a la Comissió
Acadèmica de cada Departament. Les activitats més habituals que se solen realitzar són:
• Sessions expositives basades en l'explicació del professorat. Tenen com a objectiu que
l’estudiant adquireixi coneixements teòrics i metodològics.
• Seminaris de discussió sobre lectures prèviament assignades. Tenen com a objectiu que
l’estudiant adquireixi capacitat d'anàlisi i competència comunicativa.
• Activitats no presencials dedicades a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades
subministrades pel professorat. Tenen com a objectiu que l’estudiant adquireixi capacitat
d'aplicar elements avaluatius i conceptuals a situacions específiques.
• Presentacions de temes per part de l’alumnat. Tenen com a objectiu que l’estudiant adquireixi
capacitat d'anàlisi, síntesi i competència comunicativa.
• Realització de treballs individuals. Tenen com a objectiu que l’estudiant desenvolupi habilitats
de recerca, capacitat de generar noves idees, capacitat per treballar de forma autònoma o
capacitat per dissenyar i gestionar projectes.
• Tutories presencials i no presencials (l'alumnat disposa de recursos telemàtics com el correu
electrònic i la intranet de la UPF i de la UAB). Tenen com a objectiu guiar l'estudiant en
l'aprenentatge tant de competències generals com específiques.
Prenent com a referència les dues assignatures obligatòries que hem esmentat: Lingüística
Textual i Discurs i Cognició Social, observem que s’hi ha dissenyat les activitats formatives
següents.
Lingüística Textual
Aquesta assignatura és impartida per 4 docents de manera alternativa. Un curs la imparteixen:
Montserrat González i Carmen López, i el curs següent: Carme Bach i Daniel Cassany.
S’organitza en sessions presencials de 3 hores de durada i l’estudiant, a més d’atendre les
presentacions del professorat, hi duu a terme les activitats formatives següents:
•
•
•
•

Anàlisi de textos orals i escrits
Reflexions sobre conceptes clau de la lingüística textual
Comentari de les lectures de referència que ha proposat el professorat (Valoració de
les activitats avaluables
Presentació oral d’un tema del programa o d’una anàlisi de text

(Per tal que aquestes activitats es puguin realitzar a l’aula, cal que l’estudiant hagi fet,
prèviament, fora de l’aula, les tasques que se li han assignat (de lectura, d’anàlisi, d’estudi, etc.)
La implicació i la participació activa de l’alumnat és, doncs, un requisit indispensable per
superar l’assignatura)
Discurs i Cognició Social
Aquesta assignatura la imparteixen habitualment Teun van Dijk i Montserrat Ribas (el curs
2015-2016 va ser impartida per Teun van Dijk i Encarna Atienza, atès que Montserrat Ribas
tenia un curs sabàtic). Es concep com un espai d’interacció, presencial i virtual, on es van
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adquirint i construint conjuntament els coneixements, capacitats i habilitats desitjades. Per ferho possible, es proposen les activitats formatives següents:
•

•

•

•

•

Presentacions per part professorat, que responen a preguntes teòriques i
metodològiques que s’han formulat prèviament. Tenen com a objectiu contruir el
coneixement de manera dialògica.
Discussió de lectures proposades amb antelació (presentades en el pla docent). Tenen
com a objectiu adquirir la terminologia de l’àmbit d’especialitat i treballar la capacitat
d'anàlisi crítica i la competència comunicativa.
Presentacions per part dels estudiants d’estudis de cas proposats prèviament. Tenen
com a objectiu fomentar la participació, el debat, la defensa de la pròpia opinió, la
capacitat argumentativa, etc.
Realització de treballs individuals. Tenen com a objectiu que l’estudiant desenvolupi
habilitats de recerca, capacitat de generar noves idees, de manejar bases de dades, de
cercar la bibliografia adequada, de treballar de forma autònoma, etc.
Tutories presencials i no presencials. Tenen com a objectiu guiar l'estudiant en el
procés d’aprenentatge.

(Perquè la interacció a classe sigui profitosa cal assistir-hi amb les lectures fetes, formular
preguntes, aportar respostes, fer els exercicis que es proposen, suggerir-ne altres de
semblants i contribuir, amb l’elaboració d’escrits/articles accessibles a tot el grup des de l’espai
virtual, a la construcció col·lectiva del coneixement)
Prenent com a referència les dues assignatures obligatòries que hem esmentat: Lingüística
Textual i Discurs i Cognició Social, observem que l’avaluació s’organitza de la manera
següent:
Lingüística Textual:
Avaluació continuada
Per aprovar l’assignatura, cal que l’estudiant faci les tasques següents:
Activitat

Tipus

Percentatge

Data de
lliurament

Tasca 1: Lectura i comentari en línia de
5 articles breus o capítols de llibre a triar

Individual,

interacció en línia

entre la extensa oferta bibliogràfica,
d’acord amb els interessos de cadascú.

Tasca 2: Cerca i elecció d‘un text o

amb

En parella

30%
[Comentaris
individuals:
25%;
i
comentaris amb
companys
I
companyes: 5%]

Al

llarg

trimestre.
límit:

del
Data
darrera

classe

30%

Al llarg del curs.

[20%: Escrit]

Escrit:

fragment, oral o escrit, del qual s’
analitzarà algun aspecte lingüístic dels
treballats

a

classe:

estructura

informativa, registre, mecanismes de
cohesió, cortesia, etc. Aquesta anàlisi es
pot adaptar als interessos de l’‘estudiant:
educació, interculturalitat, política, etc.
Tasca 2.1. Documentació escrita.

darrera
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[10%: Oral]

Tasca 2.2. Exposició oral a classe.

setmana del curs.
Oral:

Segons

distribució

Tasca 3. Desenvolupament d’un
del

programa,

interessos

vinculat

personals:

punt

amb

ELE,

els

En parelles, trios o

40%

individual

anàlisi

política, periodisme, interculturalitat, etc.
Exemples: 1) Anàlisis de textos par a
l’educació: d’alumnes, llibres de text,

En

la

data

d’examen
establerta per les
autoritats
acadèmiques

notícies, etc.; 2) Revisió bibliogràfica
d’un aspecte; 3) Gravació, transcripció i
anàlisi d’un esdeveniment
Recuperació (o reavaluació)
L'estudiant no podrà recuperar alguns components de les tasques anteriors: el comentari de les
aportacions dels companys (5%) i la presentació oral de l'anàlisi (10%). A més, només es podran
recuperar els treballs suspesos, que s'hagin presentat durant la primera convocatòria. Cal presentar tots
els treballs escrits de l'avaluació continuada per poder tenir l'oportunitat de recuperar l'assignatura.

Discurs i Cognició Social
Avaluació continuada
Per aprovar l’assignatura, cal que l’estudiant faci les tasques següents:
Avaluació

Tasca 1: (Individual) Fer un comentari crític de les lectures o vídeos (de lectura o
visionat obligatori) que proposi, com a mínim, 3 preguntes per a la reflexió. Lliurar al
fòrum de lectures en el termini que s’estableix. 20%
Tasca 2: (En grups de 3) Estudi de cas. Treballar com s’expressa actualment la
dissidència amb els dicursos hegemònics i analitzar algun d’aquests contradiscursos.
Presentació oral a classe. 20%
Tasca 3: (Individual) Redacció d’un article científic sobre un tema relacionat amb els
continguts de l’assignatura. Es valorarà la possibilitat de publicar-lo. Data límit de
lliurament: la que en cada curs s’estableixi. 60%

Recuperació

Llevat de casos excepcionals (malatia, trasllat de feina, etc.) només es podran
recuperar els treballs suspesos que s'hagin presentat durant la primera convocatòria.
La puntuació de les tasques que s’avaluen a la recuperació és un 10% inferior.

Avaluació del TFM
L’elaboració d’un TFM comporta un procés d’aprenentatge que l’articula al voltant d’una recerca
sobre un tema específic relacionat amb alguna de les matèries impartides en el màster.
L’orientació i seguiment del treball recau en el prosessorat tutor (vegeu portal d’evidències). La
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defensa del TFM és oral i els criteris d'avaluació són públics, tant per al professorat com per als
estudiants.
En el nostre cas, els criteris que recullen les competències generals i específiques que es
pretenen assolir són:
•

Interès del tema, originalitat i innovació

•

Actualitat, adequació, pertinència i suficiència del marc teòric

•

Precisió i coherència d'objectius/preguntes de recerca/hipòtesi

•

Adequació, justificació i explicitació de la metodologia

•

Anàlisi i exposició de les dades

•

Coherència de les conclusions

•

Claredat expositiva i coherència global

•

Adequació en el format i en l'ús de cites i referències bibliogràfiques

Aquests criteris serveixen com a instrument d’avaluació. Per tal que els estudiants sàpiguen
què s’espera d’ells al TFM, és a dir, sàpiguen, quin resultat d’aprenentatge cal produir, els
criteris s’expliciten, es comenten, amb exemples de treballs de TFM de cursos passats i
propiciant la reflexió i la presa de conciencia del que cal fer. La llista d’indicadors no és una
llista tancada, sinó que roman oberta a noves especificitats (cfr. portal d’evidències).
En relació amb l'ús de referències bibliogràfiques totes les fonts consultades han de ser citades
i referenciades de forma apropiada en el text. Qualsevol instància de plagi comportarà la
qualificació de suspens en l'avaluació del TFM sense la possibilitat de poder optar a la
reavaluació.
L'avaluació de la presentació i defensa pública del TFM es realitza a partir dels criteris
següents:
•

Qualitat de la presentació oral

•

Idoneïtat del suport de la presentació (PowerPoint, Prezi, hand-out, etc.)

•

Resposta a les preguntes i comentaris del tribunal

Un altre element indicatiu del grau d'assoliment de les competències i, per tant, de la qualitat
dels treballs presentats és que alguns dels TFM són acceptats per ser publicats en revistes
científiques diverses (3 treballs acceptats en aquests moments en el curs 2015-2016), alguns
d’ells ja estan publicats; altres estan acceptats però no publicats i altres en procés de revisió.
Així mateix, una quarta part dels estudiants de la darrera promoció ha optat per continuar els
seus estudis en el doctorat del Departament o en altres universitats.

Activitats formatives complementàries:
Atès que les assignatures metodològiques que s’ofereixen en el Màster en Estudis del Discurs
són assignatures pròpies d’altres màsters i, tot i que el contingut que s’hi treballa és adequat
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als objectius d’aprenentatge que ens hem fixat, creiem que és bo oferir una formació específica
complementària en anàlisi del discurs. Amb aquest objectiu, el MED organitza 2 seminaris
d’aprofundiment:
1. Primer trimestre: “Aproximacions metodològiques a l’anàlisi del discurs oral: etnografía i
multimodalitat”. 6 hores.
2. Segon trimestre: “Aproximacions metodològiques a l’anàlisi del discurs social”. 3 hores.
El professorat que imparteix aquests seminaris és professorat convidat de renom internacional.
Durant el curs 2015-2016 també es va oferir un taller de metodologia i dos per ajudar els
estudiants a l’elaboració del TFM.
És, a més, un màster que facilita la participació dels estudiants en seminaris i workshops de
recerca que es duen a terme des del Grup d’Estudis del Discurs (GED) i Gr@el, per tal de ferlos conèixer i implicar-los en les recerques actives. Algunes d’aquestes activitats es detallen en
el portal d’evidències.

6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les
característiques de la titulació.
Veure evidències d’aquest subestàndard
Els resultats globals de la titulació són molt satisfactoris. La taxa de rendiment és molt alta en
totes les promocions. Així, durant el curs 2015-2016 ha estat, per exemple, de 94,99%, amb
una taxa d’eficiència del 98,52%. La taxa d’abandonament és molt baixa: 3, 0, 1, en les
respectives edicions. Per tant, es pot afirmar que el seguiment dels estudiants mitjançant les
tutories dóna resultats satisfactoris. Aquesta mateixa satisfacció es desprèn també del grau de
satisfacció que mostren a l’enquesta de satisfacció sobre la formació rebuda. En una escala d’1
a 5, al voltant d’un 90% fa una valoració de 3 o superior. En la mateixa línia valoren molt
positívament, entre 4 i 5, el tracte rebut per l’administració i la coordinació (95%).

Rendiment
Curs acadèmic

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits

86,84

94,29

94,99

86,84

94,29

95,35

Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats)

100

100

99,61

% Crèdits matriculats per primer cop

100

97,15

99,26

matriculats)
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits
matriculats)
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Graduació
Curs acadèmic
Total graduats

2013-2014

2014-2015

2015-2016

6

9

19

Taxa d’eficiència (%)

94,87

97,04

98,52

Durada mitjana dels estudis (anys)

1,00

1,33

1,11

2013-2014

2014-2015

2015-2016

6

6

17

54,55

54,55

77,27

9

8

17

81,82

72,73

0,00

Curs de la conhort
Graduats en t
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%)
Graduats en t o t+1
Taxa de graduació (graduats en t o t+1)

Abandonament:
Curs acadèmic
Total abandonament

2013-2014

2014-2015

2015-2016

3

0

1

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Total abandonament

3

1

0

No superen el règim de permanència a 1r curs (%)

2

0

0

27,27

9,09

0,00

Curs de la conhort

Taxa d'abandonament (%)

6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les
característiques de la titulació.
Veure evidències d’aquest subestàndard
El Màster en Estudis del Discurs posa l’èmfasi en la formació acadèmica i de recerca. El 25%
dels estudiants de la promoció 2015-2016 ha seguit la seva formació en el programa del
Doctorat del mateix Departament. Altres, 2 estudiants, estan treballant com a membres de
recerca a un grup de recerca de la UAB.
Així mateix, a l’enquesta de satisfacció que vam fer el curs passat per tal de disposar
d’aquestes dades, alguns dels comentaris dels estudiants recolzen l’ajut que ha comportat el
Màster en la seva trajectòria professional.
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VALORACIÓ I PROPOSTA DEL PLA DE MILLORA
Estàndard 1. Qualitat del programa formatiu
Diagnòstic

Proposta de

Acció proposada

Prioritat

Responsable

Terminis

millora
Concentració

Ampliar

de crèdits al

d’assignatures

1r. trimestre

dels

¿Implica
modificació?

l’oferta

Incorporar

5

ALTA

assignatures

mòduls

mòduls

per

equilibrar

d’especialització
(3 de la UPF i 2

1r i 2n trimestre

de la UAB)

Poca

Introduir

Incorporar

presència

assignatures que

assignatures,

d’assignatures

continguin

que continguin la

que incorporin

variable

la variable de

gènere

de

De Seguiment

2017

De Seguiment

2017

De Seguiment

2017

De Seguiment

als

l’oferta docent del

la

2017

del Màster

noves

d’especialització

Coordinadora

3

variable

ALTA

Coordinadora
del Màster i
coordinador de

de

la UAB

gènere

gènere
Assignatura

Deixar

metodològica

l’assignatura:

assignatura

que

no

ha

d’ofeir

Oferir una nova

Coordinadora
del Màster i

“Mètodes

metodològica de

matriculat mai

d’investigació

la

ningú.

qualitativa”

adequada a les

UAB

ALTA

coordinador de

més

la UAB

competències
que

han

d’adquirir

els

estudiants:
“Epistemologia i
metodologia de
la

recerca

en

comunicació”
Assignatura)

Deixar-la d’oferir

Introduir

que no se sol

assignatura

activar

nova

al

una

que

cobreixi un buit

d’origen:

temàtic

Comunicació”

i

Coordinadora
del Màster

màster

“Ètica

ALTA

que

s’havia detectat
d’inici:
“Terminologia

i

societat”
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El nom de 5

Fer

coincidir

el

assignatures

nom

de

les

optatives

assignatures

no

el

de

ALTA

5

Coordinadora

2017

De Seguiment

2017

De Seguiment

del Màster

assignatures

optatives

coincideix
amb

Canviar el nom

que

tenen

al

màster
d’origen
La

formació

metodológica
que

s’ofereix

és

Oferir

formació

Impartir

2

ALTA

seminaris

metodològica

Coordinadora
del Màster

metodològics

complementària

poc

d’assistència

específica en

obligatòria

alguns
de

aspectes
l’AD

Estàndard 2. Pertinència de la informació pública
Diagnòstic

Proposta de

Acció

millora

proposada

Prioritat

Seguir millorant

Ús

i difusió del

en la projecció i

Facebook i de

màster

la

les

optimitzable

difusió

del

màster

Terminis

¿Implica
modificació?

La projecció

és

Responsable

del

MITJANA

Coordinadora

2017

No

2017

No

Terminis

¿Implica

del Màster

xarxes

socials per a la
difusió de les
activitats

del

màster
L’accés a les

Facilitar l’accés

Continuar

dades

a les dades del

millorarant

Màster

pàgina

públiques
és,

en

MITJANA
la

Coordinadora
del Màster

web

introduint-hi

alguns

més informació

casos,
insuficient

Estandard 3.Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació
Diagnòstic

Proposta de

Acció

millora

proposada

Prioritat

Responsable

modificació?
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Dades

Passar

insuficients

enquestes

sobre

estudiants

la

més

Passar

als

primera

una

Coordinadora

2017

No

Terminis

¿Implica

del Màster

enquesta

un

inserció

mes abans de

laboral

finalitzar

el

programa

de

màster

ALTA

i

una

altra sis mesos
més tard

Estàndard 5. Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge
Diagnòstic

Hi

ha

Proposta de

Acció

millora

proposada

Millorar

estudiants

l’acollida

que

no

lingüística

tenen

un

estudiants

Oferir

fer

Responsable

modificació?
la

possibilitat
dels

Prioritat

de

ALTA

Coordinadora

2017

No

del Màster

cursos

d’immersió

nivell òptim

lingüística

de llengua

(català

i

castellà) on i off
line

des

del

moment en què
es preinscriuen
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