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APARAT 1. DADES D’IDENTIFICACIÓ I PRESENTACIÓ DEL CENTRE 
 
1. 1. DADES D’IDENTIFICACIÓ 
 
Taula 1. Presentació. 

Universitat Universitat Ramon Llull 

Nom del centre Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna (FCRIB) 

Dades de contacte alfonsomc@blanquerna.url.edu 

Responsables de 
l’elaboració de 
l’autoinforme 
d’acreditació 

Dr. Alfons Medina, Director Qualitat de la FCRIB. 

Dra. Míriam Díez, Vicedegana de Recerca, Postgrau i Relacions Internacionals de la 
FCRIB. 

Dr. Josep Lluís Micó, Vicedegà Acadèmic, de Professorat i Qualitat de la FCRIB. 

 
 
Taula 2. Titulacions oficials impartides a la FCRIB. 

Titulacions que s’acrediten 

Denominació 
Codi 
RUCT 

Crèdits 
ECTS 

Implantació Reverificació Acreditació 
Responsable de 
la titulació 

Grau en Periodisme i comunicació 
corporativa 

2503130 240 2008–2009 2014–2015 2020–2021 Dra. Patricia Coll 

Grau en Publicitat, Relacions 
Públiques i Màrqueting 

2503176 240 2008–2009 2014–2015 2020–2021 Dr. Marc Polo 

Grau en Comunicació Audiovisual 2503175 240 2008–2009 2014–2015 2020–2021 Llic. Judith Colell 

Màster Universitari en Periodisme 
Avançat. Reporterisme 4313823 60 2006–2007 2013–2014 2017–2018 Dr. Miquel Peralta 

Màster Universitari en Estratègia i 
Creativitat Publicitàries 4313829 60 2006–2007 2013–2014 2017–2018 Dr. Josep Rom 

Màster Universitari en Ficció en 
Cinema i Televisió. Producció, guió 
i realització 

4313837 60 2006–2007 2013–2014 2017–2018 
Dr. Fernando de 
Felipe 

Altres titulacions oficials que s’imparteixen a la FCRIB 

Grau en Relacions Internacionals 2502700 240 2012–2013 NA 2017–2018 
Llic. Onno Gerard 
Hubert Seroo 

Grau en Global Communication 
Management 

2503753 240 2018–2019 
NA 

 
2023–2024 Dr. Enric Ordeix 

Grau en Digital Media ND 240 2020–2021 NA NA Dr. Albert Sáez 

Màster Universitari en Direcció 
d’Art en Publicitat 

4315195 60 2011–2012 2014–2015 2018–2019 Dr. Josep Rom 

Màster Universitari en 
Comunicació Política i Social 

4315224 60 2011–2012 2014–2015 2018–2019 
Dr. Alfons Medina 
Dr. Albert Sàez 

Màster Universitari en Producció i 
Comunicació Cultural 

4315194 60 2011–2012 2014–2015 2018–2019 Dr. Lluís Anyó 

Màster Universitari en Estudis 
Avançats en Afers Internacionals. 

4316802 60 2019–2020 NA --- 
Dr. Farid 
Benavides 
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1.2. PRESENTACIÓ DEL CENTRE 
 
 
La Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna va iniciar el seu recorregut 
com a centre universitari l’any 1994. Forma part d’una comunitat universitària i professional 
singular, la Fundació Blanquerna, sense ànim de lucre i cofundadora de la Universitat Ramon 
Llull la primera universitat privada de Catalunya i l’única reconeguda com a CEI (Campus 
d’Excel·lència Internacional), a més d’assolir un dels índexs d’ocupabilitat més elevats de tot el 
país. 
 
Actualment, la FCRIB ja compta amb més de 9.267 persones titulades. D’aquests, 6.420 han 
cursat amb nosaltres la llicenciatura o el grau. Tenim Alumni a més de 40 països diferents dels 
cinc continents; oferint 5 Graus i 7 Màsters Universitaris d’alt nivell. 
 

 

http://www.blanquerna.edu/ca/fcc
http://www.url.edu/
http://www.url.edu/
http://www.url.edu/la-url/projecte-acm-2015
http://www.url.edu/la-url/projecte-acm-2015
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Taula. Evolució de l’oferta i la matrícula de les titulacions de Grau 

  

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

 Oferta 
Matrí-
cula 

Oferta 
Matrí-

cula 
Oferta 

Matrí-
cula 

Oferta 
Matrí-
cula 

Relacions 
Internacionals 

80 66 80 71 80 72 80 77 

Publicitat, Relacions 
Públiques i Màrqueting 

130 169 130 144 135 150 135 119 

Periodisme i 
Comunicació 
Corporativa 

95 89 95 72 90 68 90 59 

Comunicació 
Audiovisual 

75 61 75 52 75 59 75 71 

Global Communication 
Management1 

NA NA 60 34 60 35 60 22 

 
Taula. Evolució del nombre d’alumnes de nou ingrés i total matriculats de les titulacions de 
Màster Universitari 
 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

 Nou 
ingrés 

Total 
Nou 

ingrés 
Total 

Nou 
ingrés 

Total 
Nou 
ingrés 

Total 

Estratègia i Creativitat 
Publicitàries 

30 30 23 27 18 22 13 14 

Periodisme avançat i 
Reporterisme 

16 19 16 17 16 17 13 13 

Ficció en Cinema i Televisió. 
Producció, Guió i 
Realització. 

16 17 16 16 17 19 NA NA 

Direcció d’Art en Publicitat 9 11 8 11 9 10 8 9 

Comunicació Política i 
Social 

14 20 16 20 14 16 22 26 

Producció i Comunicació 
Cultural 

21 26 15 20 19 19 8 9 

Estudis Avançats d’Afers 
Internacionals2 

NA NA NA NA 11 11 15 16 

 
La Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna (FCRIB en endavant)3 va 
iniciar el seu recorregut com a centre universitari l’any 1994 a l’edifici antic de la Casa de la 
Caritat, amb les llicenciatures de Periodisme, Comunicació Audiovisual i Publicitat i Relacions 
Públiques. L’inici d’aquestes tres llicenciatures va ser el curs 1994-95 i la primera promoció es 
llicencià al curs 1997-1998. La implantació dels Graus en Publicitat i Relacions Públiques, 
Periodisme i Cinema i Televisió el 2008 suposà l’extinció dels antics plans d’estudis. La primera 
promoció amb el nou pla va iniciar els estudis dels tres graus el curs 2008-09. Dos anys 

 
1 El Grau en Global Communication Management s’ha implementat durant el curs 2018-19 i per tant la majoria de dades no 
estaran disponibles fins a la graduació de la primera promoció.  
2 El Màster Universitari en Estudis Avançats d’Afers Internacionals es va implementar durant el curs 2019-2020.  
3 Anteriorment Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna (vegeu RUCT) des del 26/07/1994 fins al 18/04/2014.  

http://www.blanquerna.edu/ca/fcc
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després, al 2010, s’inaugurava la nova Biblioteca de la Facultat. El curs 2014-2015 es van 
(re)verificar els tres Graus en Comunicació que van canviar sensiblement la seva denominació: 
Grau en Comunicació Audiovisual, Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa i el Grau en 
Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting. Durant el 2012, la Facultat va oficialitzar el Grau 
en Relacions Internacionals, un grau exclusiu al territori català. En aquesta mateixa línia i amb 
la voluntat d’internacionalitzar les titulacions universitàries, durant 2018 la Facultat va 
implementar el Grau en Global Communication Management que combina la disciplina de la 
comunicació corporativa i les relacions públiques i ho aplica a un món globalitzat per definició.  
Actualment, per tant, la FCRIB oferta 5 títols de Grau: Grau en Comunicació Audiovisual; Grau 
en Periodisme i Comunicació Corporativa; Grau en Publicitat, Relacions Públiques i 
Màrqueting; Grau en Relacions Internacionals i Grau en Global Communication Managament.  
 
En relació als estudis de postgrau i doctorat, l’any 1995 van iniciar-se cursos de doctorat que 
s’han impartit de manera ininterrompuda fins l’actualitat amb diferents canvis de denominació 
per les successives reformes dels estudis de tercer cicle. Els estudis de Màster en el format 
ofert en l’actualitat, amb sensibles modificacions, es van oferir per primera vegada el curs 
2006-07. En concret, el Màster Universitari en Ficció en Cinema i Televisió. Producció i 
Realització, i, posteriorment, el curs 2007-08, el Màster en Universitari en Estratègia i 
Creativitat Publicitàries i el Màster Universitari en Periodisme Avançat. Reporterisme. 
Actualment, comptem amb 7 Màsters Universitaris: el Màster Universitari en Ficció en Cine i 
Televisió. Producció, guió i realització; el Màster Universitari en Estratègia i Creativitat 
Publicitàries; i el Màster Universitari en Periodisme Avançat. Reporterisme, que van ser re-
verificats el 2013 i acreditats al 2017; i que són ara, novament, objecte d’acreditació). El 
Màster Universitari en Comunicació Política i Social; el Màster Universitari en Producció i 
Comunicació Cultural i el Màster Universitari en Direcció d'Art en Publicitat, que van ser 
implementats el curs 2011-2012, (re)verificats el curs 2014-2015 i acreditats el 2019. 
Finalment, el Màster Universitari en Estudis Avançats d’Afers Internacionals, implementat el 
curs 2019-2020. 
 
La Facultat forma part d’una comunitat universitària i professional singular, la Fundació 
Blanquerna, sense ànim de lucre i cofundadora de la Universitat Ramon Llull, la primera 
universitat privada de Catalunya de la qual formem part juntament amb ESADE, IQS, La Salle, 
Pere Tarrés, Facultat de Filosofia, Observatori de l'Ebre, Vidal i Barraquer, Institut Borja de 
Bioètica, Turisme Sant Ignasi i ESDI. La Fundació Blanquerna la conformen tres facultats: 
Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport; la Facultat de Ciències de la Salut i la 
Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna. La metodologia educativa de 
Blanquerna, amb més de  70 anys i que conforma la seva essència, té com a eixos la 
personalització, el treball en seminaris (grups reduïts de 13 a 15 estudiants on es reprodueixen 
situacions reals del món professional) i l’humanisme com a  base de la formació integral.  
 

http://biblioteca.blanquerna.edu/ca/fcc
http://www.blanquerna.edu/ca/grau-comunicacio-audiovisual
http://www.blanquerna.edu/ca/grau-periodisme-comunicacio-corporativa
http://www.blanquerna.edu/ca/grau-publicitat-relacions-publiques-marqueting
http://www.blanquerna.edu/ca/grau-publicitat-relacions-publiques-marqueting
http://www.blanquerna.edu/ca/grau-relacions-internacionals
http://www.blanquerna.edu/ca/grau-relacions-internacionals
https://www.blanquerna.edu/ca/fcc/grados/grau-en-global-communication-management
http://www.blanquerna.edu/ca/master-universitari-ficcio-cinema-televisio
http://www.blanquerna.edu/ca/master-universitari-ficcio-cinema-televisio
http://www.blanquerna.edu/ca/master-universitari-estrategia-creativitat-publicitaries
http://www.blanquerna.edu/ca/master-universitari-estrategia-creativitat-publicitaries
http://www.blanquerna.edu/ca/master-universitario-reporterismo-grupo-godo
http://www.blanquerna.edu/ca/master-universitari-comunicacio-politica-social/%E2%80%8B
http://www.blanquerna.edu/ca/master-universitari-comunicacio-cultural
http://www.blanquerna.edu/ca/master-universitari-comunicacio-cultural
http://www.blanquerna.edu/ca/master-universitari-direccio-art-publicitat
https://www.blanquerna.edu/ca/fcc/master-relacions-internacionals
http://www.url.edu/
https://www.blanquerna.edu/ca/fpcee
https://www.blanquerna.edu/ca/fcs
https://www.blanquerna.edu/ca/fcc
https://70.blanquerna.edu/
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La Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna aposta per un pla de 
pràctiques obligatòries, garantides, tutoritzades i avaluades a les principals empreses i 
institucions de cadascun dels sectors on s’ubiquen els estudis. L’avaluació és sempre 
continuada i es basa en la resolució de reptes molt propers als que caldrà encarar en l’escenari 
professional. Així mateix, les matèries inclouen tant conceptes i principis com procediments, 
tècniques, estratègies i valors, actituds i normes. Aquesta visió àmplia del coneixement recull 
el saber, el saber fer i el ser. El treball en equip és la clau: la majoria de les activitats es duen a 
terme en grups de treball i la cooperació efectiva és un fet necessari per al progrés en el treball 
en grups reduïts.  
 
D’altra banda, conscient de la dimensió europea dels estudis que ofereix, la Facultat de 
Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna inclou un programa de mobilitat 
d’estudiants de quart curs, en el cas dels estudiants de Comunicació; de tercer curs, en el cas 
dels estudiants de Relacions Internacionals, i el programa d’intercanvi de professors i personal 
administratiu. 
 
En definitiva, la qualitat docent, l’atenció personalitzada, la proximitat i l’acompanyament 
individualitzat de l’estudiant, són la seva base metodològica del centre, amb formes 
d’aprenentatge compatibles amb les directrius sanitàries. 
 

 
 

https://www.blanquerna.edu/ca/fcc/international-affairs
https://publicacions.blanquerna.edu/larevista/la-multimodalitat-presencial-el-model-de-personalitzacio-de-laprenentatge-de-blanquerna-url/
https://publicacions.blanquerna.edu/larevista/la-multimodalitat-presencial-el-model-de-personalitzacio-de-laprenentatge-de-blanquerna-url/
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APARTAT 2. PROCÉS D’ELABORACIÓ DE L’AUTOINFORME 
 
El present autoinforme per a l’acreditació ha estat elaborat seguint els processos i 
procediments establerts pel Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) de la FCRIB, així 
com per les Directrius d’elaboració de l’autoinforme d’acreditació que recull la Guia 
d'acreditació d'AQU i pel Document d'Evidències i Indicadors recomanats per a l’acreditació de 
Graus i Màsters. Concretament, en el present document conflueixen, d’una banda, el procés 
de seguiment del curs acadèmic 2019-2020 dels títols oficials que s’acrediten i, de l’altra, els 
requeriments detallats per al procés d’acreditació de les mateixes titulacions. 
 
 

2.1 RESPONSABILITAT DE L’ELABORACIÓ DE L’AUTOINFORME 
 
La responsabilitat de l’elaboració de l’autoinforme recau en el Comitè d’Avaluació Intern (CAI) 
del centre, constituït formalment el 15 d’octubre de 2020 en el marc de la reunió de 
seguiment de la Comissió de Qualitat del centre. La seva constitució en el procés d’acreditació 
fa explícit, doncs, procediments de treball transversals al procés de seguiment anual de les 
titulacions. 
 
Els membres que configuren el CAI són els següents:  
 
Taula. Composició de la CAI 

Vicedegà Acadèmic, de Professorat i de Qualitat (President del CAI) Dr. Josep Lluís Micó Sanz 

Vicedegana de Recerca, Postgrau i Relacions Internacionals Dra. Míriam Díez 

Oficina de Qualitat  Dr. Alfons Medina, Dra. Sònia Ballano 

Coordinadora de Pràctiques Mayka Fernández  

Alumnes Sandra González, Laura Agulló 

PAS/Secretaria: Anna Güixens  

PAS/Informàtica: Victor Isidro García 

 

http://www.blanquerna.edu/ca/fcc/coneix-la-facultat/garantia-de-qualitat/sgiq-centre
http://www.aqu.cat/doc/doc_22567776_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_22567776_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_58718441_1.pdf
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2.2 SISTEMÀTICA DE LA RECOLLIDA D’INFORMACIÓ 
 
Tal com defineix el SGIQ, la informació que es desprèn d’aquests processos es recull i 
sistematitza a partir de la coordinació periòdica entre l’Oficina de Qualitat, el Vicedegà 
Acadèmic, de Professorat i de Qualitat, els directors i coordinadors de les titulacions oficials de 
les quals se’n fa el seguiment/acreditació, i dels diferents serveis (coordinació de pràctiques, 
coordinació de màsters oficials, secretaria acadèmica de graus i postgraus, borsa de 
treball/carreres professionals, alumni, informàtica), així com de les evidències que provenen 
directament del professorat i alumnat implicat en les respectives titulacions.  
 
Els Informes de Seguiment de Titulació (IST) -ara agrupats en un Informe de Seguiment de 
Centre (ISC)-, són una peça clau en el procés de Garantia de la Qualitat dels programes 
formatius4. Aquest procés, i la sistemàtica de recollida d’informació que comporta, es detalla 
en el marc de la Directriu 2 del SGIQ, amb codi FT_D2_F2. També són claus els procediments 
detallats en el procés d’anàlisi i utilització dels resultats (Directriu 6 del SGIQ, amb codi 
FT_D6_F15) i el procés de publicació d’informació sobre les titulacions (Directriu 7 del SGIQ, 
amb codi FT_D7_F16)5. En aquest punt, la sistemàtica per a la recollida d’informació en el 
marc del procés d’elaboració de l’autoinforme d’acreditació segueix la mateixa coherència 
que la recollida d’informació en el marc del procés de seguiment de les titulacions, tal com es 
detalla en el marc de la Directriu 2 del SGIQ, concretament del “Proceso de renovación de la 
acreditación de las titulaciones oficiales”, amb codi FT_D2_F17. 
 
En la identificació de les dimensions que són objecte d'estudi i la definició dels mecanismes 
d'obtenció d'informació, són agents clau la Unitat de Qualitat i Innovació Acadèmic Docent 
(UQIAD) de la URL, juntament amb l'Oficina de Qualitat de la FCRIB, seguint les directrius 
establertes per les agències de qualitat i els marcs de referència (polítiques i objectius de 
qualitat del centre, processos recollits en els mecanismes de qualitat interna, programes 
formatius, etc.).  
 
El procés de recollida i anàlisi de la informació per a l’elaboració del seguiment i acreditació de 
les titulacions pren com a referència els resultats dels programes formatius, els resultats dels 
titulats i els resultats en relació a l'avaluació i satisfacció de l’alumnat i el PDI, i es porta a 
terme pels agents responsables en funció de la tipologia dels resultats: Directors i 
coordinadors de Grau o Postgrau, en cas dels resultats de les titulacions; coordinadors de 
pràctiques, en el cas dels procediments de pràctiques externes; Borsa de Treball/Carreres 
Professionals i Alumni, en el cas de la recollida d'informació d'ocupació de titulats; 
responsables de serveis, en el cas de la informació recollida del PAS, Secretaria acadèmica, en 
el cas de la bústia de queixes i suggeriments o els indicadors relatius a docència impartida, 
etc.).  
 
L’Oficina de Qualitat i el Vicedegà acadèmic, de Professorat i Qualitat són els responsables de 
la coordinació de tots els agents implicats en el procés d’obtenció d’indicadors quantitatius i 
qualitatius que permeten garantir el seguiment i acreditació de les titulacions i la qualitat dels 
processos i procediments vinculats. D’altra banda, els directors i coordinadors de les 
titulacions són els responsables de la reflexió al voltant dels indicadors considerats clau en el 
procés de seguiment i acreditació de les titulacions i de les propostes de millora de les 
titulacions que es recullen al llarg d’aquest autoinforme. D’altra banda, l’apartat relatiu a 
l’Estàndard 3 Eficàcia del sistema de garantia interna de qualitat ha estat elaborat 
específicament per l’Oficina de Qualitat de la FCRIB. 

 
4 Vegeu els Informes de Seguiment de Titulació i de Centre a l’apartat Seguiment Titulacions de la web d’acreditació. 
5 Vegeu explicació de la codificació del SGIQ a les evidències de l’Estàndard 3.  

http://recursos.blanquerna.edu/17/premsa/F2_v4.pdf
http://recursos.blanquerna.edu/17/premsa/F15_v4.pdf
http://recursos.blanquerna.edu/17/premsa/F15_v4.pdf
http://recursos.blanquerna.edu/17/premsa/F16_v4.pdf
http://recursos.blanquerna.edu/17/premsa/F16_v4.pdf
http://recursos.blanquerna.edu/17/premsa/f17.pdf
http://recursos.blanquerna.edu/17/premsa/f17.pdf
https://www.url.edu/innovacio-docent-i-qualitat/unitat-de-qualitat-i-innovacio-academicodocent
https://www.url.edu/innovacio-docent-i-qualitat/unitat-de-qualitat-i-innovacio-academicodocent
http://acreditacio.blanquerna.edu/fcri/seguiment-de-titulacions/
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2.3 PROCÉS D’ELABORACIÓ DE L’AUTOINFORME 
 
El procés d’elaboració final de l’autoinforme és la culminació d’un procés de planificació de 
l’acreditació iniciat els darrers anys en paral·lel a la consolidació d’una cultura de qualitat del 
centre, que ha suposat la renovació i actualització del SGIQ i la constitució de la Comissió de 
Qualitat del centre, com a evidències clau en la planificació i preparació del procés de renovació 
d’acreditacions.6  

 
Per a facilitar la recollida d’evidències i indicadors clau en el procés d’acreditació, s’ha treballat 
amb entorns virtuals d’emmagatzemament i gestió compartida de documentació com Dropbox o 
Google Drive, respectivament; així com el campus virtual del centre (SCALA), on cada grup de 
treball incorporava i analitzava la documentació corresponent. Un cop recollides totes les 
evidències i indicadors es va procedir a la publicació de les evidències a la web d'acreditació, amb 
l’objectiu d’ordenar i facilitar la visualització del gran volum d’informació existent. En data 
novembre el president del CAI, reunit amb els membres de l’Oficina de Qualitat, valida 
l’autoinforme d’acreditació per al seu enviament, després d’haver estat elaborat i revisat per tots 

els membres del CAI.  
 

2.4 EXPOSICIÓ PÚBLICA DE L’AUTOINFORME 
 
El procés d’exposició pública de l’autoinforme va tenir lloc del 20 de novembre al 27 de 
novembre de 2020, notificant-se a: 
 

- Tauler d'anuncis de la web de la URL 

- Apartat notícies de la web de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals 

Blanquerna-URL  i web d'acreditació. 

 
2.4.1. Valoració sobre el feedback rebut durant el termini d’exposició pública de l’autoinforme 

El CAI valora molt positivament el feedback rebut en el marc del procés d’exposició pública de 
l’autoinforme, que ha permès, no només implicar als grups d’interès de la FCRIB en el procés 
d’acreditació, sinó també detectar algunes incorreccions a les memòries d’alguns serveis, 
definir i ajustar alguns procediments al funcionament regulat en el SGIQ, millorar aspectes 
documentals i aprofitar aquest procés d’acreditació per millorar l’autoinforme i la qualitat dels 
títols i del conjunt de les activitats i serveis de la FCRIB. 

2.5 VALIDACIÓ FINAL I REMISSIÓ A AQU CATALUNYA 
 
Amb data de novembre de 2020 i una vegada incorporats els canvis i millores recollits en la 
fase d’exposició pública per part del CAI, l’informe final es remet a l’agència de qualitat AQU 
per a l’inici del procés d’acreditació del Grau de Periodisme i Comunicació Corporativa; Grau 
en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting; Grau en Comunicació Audiovisual; Màster 
Universitari en Periodisme Avançat. Reporterisme; Màster Universitari en Estratègia i 
Creativitat Publicitàries; i el Màster Universitari en Ficció en Cinema i Televisió. Producció, 
Guió i Realització. 

 

 
6 Vegeu acta del procés de millora del SGIQ acordat entre FCRIB i URL així com una mostra d’acta de reunió de la Comissió de 
Qualitat de la FCRIB en les evidències de l’Estàndard 3 – actes SGIQ. 

http://acreditacio.blanquerna.edu/fcri/
https://www.url.edu/es/comunidad-universitaria/tablon-de-anuncios
https://www.url.edu/es/comunidad-universitaria/tablon-de-anuncios
https://www.blanquerna.edu/ca/fcc/noticies/periode-d-informacio-publica-de-l-autoinforme-de-centre-0
https://www.blanquerna.edu/ca/fcc/noticies/periode-d-informacio-publica-de-l-autoinforme-de-centre-0
http://acreditacio.blanquerna.edu/fcri/6-autoinforme-dacreditacio/
http://acreditacio.blanquerna.edu/fcri/7-evidencies-i-indicadors/estandard-3-eficacia-del-sgiq/
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APARTAT 3. VALORACIÓ DE L’ASSOLIMENT DELS ESTÀNDARDS 
D’ACREDITACIÓ 

 
3.1. ESTÀNDARD 1: QUALITAT DEL PROGRAMA FORMATIU7  
 
3.1.1 El perfil de competències de la titulació és consistent amb els requisits de la disciplina i 
amb el nivell formatiu corresponent del MECES 
 
La informació que aporta aquest subapartat pren en consideració les memòries actualitzades 
de les titulacions oficials que s’acrediten en el marc de la FCRIB, així com els processos i 
procediments vinculats a la garantia de qualitat dels programes formatius recollits al Sistema 
de Garantia de Qualitat del centre (SGIQ). 
 
La garantia de qualitat dels programes formatius és un aspecte clau del SGIQ del centre, i és 
per això que els processos i procediments vinculats queden regulats per la directriu 2 del SGIQ 
(MSGIQ-D2). Concretament, el procés 2 del manual (FT_D2_F2) detalla les seves especificitats. 
 
Cal destacar dos eixos clau per a garantir la qualitat dels programes formatius:  
 

1. El seguiment anual de les titulacions, el resultat del qual s’evidencia amb els Informes de 
Seguiment de Centre i, en aquest cas, amb l’elaboració d’aquest autoinforme. A més, es 
deriven els plans de millora i les propostes de modificacions (substancials i no 
substancials) i, si fos el cas, la (re)verificació de les titulacions. 

2. La implementació del programa Docentia, des de l’any 2008, com a mecanisme per a 
l’avaluació del professorat del centre partint de l’elaboració d’enquestes de satisfacció 
dels estudiants, autoinformes valoratius del professorat i informes dels responsables 
acadèmics. El 2008 va ser certificat per AQU el Manual d’Avaluació Docent. Després de 
dos processos de seguiment (2012 i 2014), el programa d’avaluació docent de la URL va 
ser acreditat el 2016. 

Els estudis de Grau i Màster Universitari es despleguen i s’avaluen tenint present, també, una 
mirada estratègica amb voluntat permanent per l’actualitzar i adaptació dels títols a l’evolució 
dinàmica i canviant del sector de la comunicació dels darrers anys. Un bon exemple és la 
realització –des del curs 17-18– de l’Enquesta Outlook Blanquerna; un estudi estratègic que 
conté les claus de futur per a les empreses del sector en termes de creixement i ocupació.  
 
En aquest sentit, les (re)verificacions dels Graus i Màsters responen, també, a la voluntat de 
mantenir actualitzats els perfils de competències en coherència amb els canvis que 
s’experimenten en els diferents sectors professionals, tot garantint que els plans d’estudi i els 
continguts de les diferents matèries i assignatures que els vehiculen, responen al nivell 
formatiu corresponent del MECES. En aquest sentit, tal com s’ha posat de manifest a la 
presentació, el curs acadèmic 2014-2015 es van (re)verificar els tres Graus en Comunicació que 
van canviar sensiblement la seva denominació: Grau en Comunicació Audiovisual, Grau en 
Periodisme i Comunicació Corporativa i el Grau en Publicitat, Relacions Públiques i 
Màrqueting.   
 
 
 
 

 
7 Les evidències d’aquest estàndard es poden consultar a la web d’acreditació. 

http://acreditacio.blanquerna.edu/fcri/programes-formatius/programes-vigents/
http://acreditacio.blanquerna.edu/fcri/programes-formatius/programes-vigents/
https://www.blanquerna.edu/sites/default/files/FCC/qualitat.pdf
https://www.blanquerna.edu/sites/default/files/FCC/qualitat.pdf
http://recursos.blanquerna.edu/17/premsa/F2_v4.pdf
http://acreditacio.blanquerna.edu/fcri/seguiment-de-titulacions/
http://acreditacio.blanquerna.edu/fcri/seguiment-de-titulacions/
http://www.blanquerna.edu/sites/default/files/wdocs/3379_1_MANUAL_DOCENTIA_21032013.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_41872750_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_41872750_1.pdf
http://www.blanquerna.edu/ca/grau-comunicacio-audiovisual
http://www.blanquerna.edu/ca/grau-periodisme-comunicacio-corporativa
http://www.blanquerna.edu/ca/grau-periodisme-comunicacio-corporativa
http://www.blanquerna.edu/ca/grau-publicitat-relacions-publiques-marqueting
http://www.blanquerna.edu/ca/grau-publicitat-relacions-publiques-marqueting
http://acreditacio.blanquerna.edu/fcri/7-evidencies-i-indicadors/estandard-1-qualitat-programes-formatius/
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Pel que fa els Màsters Universitaris que s’acrediten, tant el Màster Universitari en Ficció en 
Cine i Televisió. Producció, guió i realització; el Màster Universitari en Estratègia i Creativitat 
Publicitàries; i el Màster Universitari en Periodisme Avançat. Reporterisme, van ser 
(re)verificats el 2013 i acreditats favorablement al 2017. 
 
3.1.2 El pla d’estudis i l’estructura del currículum són coherents amb el perfil de 
competències i els objectius de la titulació 
 
El procés de seguiment de les titulacions, juntament amb altres processos i procediments 
recollits en el SGIQ, ha permès una definició acurada de les competències i objectius de les 
diferents titulacions que s’han proposat i que s’ha vist reflectit en els diferents plans d’estudi i 
les estructures curriculars. En alguns casos, els plans d’estudi i l’estructura curricular s’han vist 
modificats sense necessitat d’un canvi en el perfil de competències. No obstant això, quan s’ha 
considerat que les competències i objectius de l’àmbit requerien d’una modificació 
substancial, s’ha portat a terme, fins i tot, una (re)verificació dels estudis.  
 
En el marc d’aquest autoinforme (vegeu annex 1), s’especifiquen les modificacions 
substancials i no substancials introduïdes als 3 Graus i als 3 Màsters Universitaris des de la 
darrera verificació dels títols. En aquest punt, la implementació dels plans de millora –en el 
marc dels informes de seguiment de les titulacions recollits en els ISC–, són l’origen de les 
progressives modificacions dels plans d’estudi que han revertit en la millora dels plans docents 
de les titulacions. Això ha permès ajustar, encara més, la coherència entre els plans docents i 
les competències i objectius de les titulacions. 
 
 
3.1.3 Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat a la titulació i nombre 
d’estudiants admesos és coherent amb el de les places ofertes 
 
Els indicadors que es desprenen del procés de seguiment anual de les titulacions permeten 
evidenciar que els perfils d’entrada dels alumnes als Graus i Màsters Universitaris que 
s’imparteixen a la FCRIB són adequats per a les titulacions i que el seu nombre és coherent 
amb les places que s’oferten. 
 
Els processos i procediments que orienten l’accés dels alumnes de Grau a la Facultat vetllen 
per a la garantia d’un perfil d’entrada adequat a les titulacions. Un bon exemple és l’existència 

de proves d’admissió que garanteixen aquesta necessària coherència. En aquest sentit, el pla 
d’estudis dels tres Graus en Comunicació tenen un tronc comú de dos anys el qual permet que 
el perfil d’ingrés dels estudiants d’aquests tres graus siguin força semblants però amb el matí 
que aporta l’orientació cap a l’àmbit de la comunicació periodística, publicitària o bé 
audiovisual. 
 
Perfil d’estudiants de Màsters Universitaris 
 
Els alumnes que estan interessats en cursar un Màster Universitari a la FCRIB han de 
sotmetre’s a un procés de selecció. En aquest procés es té en compte l'expedient acadèmic, 
l'experiència professional i/o investigadora i una entrevista personal a càrrec de la direcció 
acadèmica i/o la coordinació de la titulació. En aquesta entrevista, es valoren els coneixements 
previs, les actituds i la formació prèvia de cada candidats amb l’anàlisi del currículum vitae. 
 

http://www.blanquerna.edu/ca/master-universitari-ficcio-cinema-televisio
http://www.blanquerna.edu/ca/master-universitari-ficcio-cinema-televisio
http://www.blanquerna.edu/ca/master-universitari-estrategia-creativitat-publicitaries
http://www.blanquerna.edu/ca/master-universitari-estrategia-creativitat-publicitaries
http://www.blanquerna.edu/ca/master-universitario-reporterismo-grupo-godo
http://acreditacio.blanquerna.edu/fcri/seguiment-de-titulacions/
http://acreditacio.blanquerna.edu/fcri/seguiment-de-titulacions/
https://www.blanquerna.edu/ca/fcc/futurs-estudiants/admissio/graus#5
https://www.blanquerna.edu/ca/fcc/futurs-estudiants/admissió/masters-universitaris
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Els estudiants admesos amb una formació força diferent a l’àmbit d’impartició del Màster, han 

de realitzar complements de formació equivalents a entre 5 i 15 crèdits en funció de la 
titulació de procedència. Aquest mòdul, que no està inclòs en el creditatge dels Màsters 
Universitaris, es realitza de manera presencial en classes magistrals abans de l’inici del curs i 
en un seguiment tutorial individualitzat durant el primer trimestre del Màster. D’aquesta 
manera, s’assegura que els estudiants que procedeixen de disciplines poc afins a les pròpies de 
l’àmbit de la titulació adquireixin un coneixement base que els hi permeti treure el màxim 
benefici de la titulació.  
  
 
Accés i matrícula de les titulacions 
 
Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa 
 
Taula. Evolució de l’oferta i matrícula del Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa  

Dimensió Indicadors  
Curs  

2017-2018 
Curs 

2018 - 2019 
Curs 

2019 - 2020 
Curs 

2020 - 2021 

A
cc

és
 i 

m
at

rí
cu

la
 

Nº  places ofertes nou ingrés (tronc comú) 300 300 300     300 

Matrícules al Grau en Periodisme i Comunicació 
Corporativa 

79 65 68 59 

% Estudiants matriculats de 
nou ingrés segons via 
d’accés (tronc comú) 

PAU 84,11% 85,39% 85,92% 87,60% 

Estudis universitaris 7,79% 8,99% 0,72% 0% 

CFGS, FP de 2n grau 4,36% 4,49% 5,78% 6,40% 

>45 0,31% 0,37% 0% 0% 

Altres 3,43% 0,75% 7,58% 6% 

Distribució estudiants de 
nou ingrés per sexe  

Dones 46 28 32 24 

Homes 33 37 36 35 

 
 
Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting 
 
Taula. Evolució de l’oferta i matrícula del Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting 

Dimensió Indicadors 
Curs  

2017-2018 
Curs  

2018 - 2019 
Curs 

2019 - 2020 
Curs 

2020 - 2021 

A
cc

és
 i 

m
at

rí
cu

la
 

Nº  places ofertes nou ingrés (tronc comú) 300 300 300     300 

Matrícules al Grau de Publicitat, Relacions Públiques i 
Màrqueting 

150 130 150 119 

% Estudiants matriculats de 
nou ingrés segons via 
d’accés (tronc comú) 

PAU 84,11% 85,39% 85,92% 87,60% 

Estudis universitaris 7,79% 8,99% 0,72% 0% 

CFGS, FP de 2n grau 4,36% 4,49% 5,78% 6,40% 

>45 0,31% 0,37% 0% 0% 

Altres 3,43% 0,75% 7,58% 6% 

Distribució estudiants de 
nou ingrés per sexe 

Dones 120 95 116 90 

Homes  30 35 34 29 
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Grau en Comunicació Audiovisual 
 
Taula. Evolució de l’oferta i matrícula del Grau en Comunicació Audiovisual 

Dimensió Indicadors 
Curs 

2017-2018 
Curs 

2018 - 2019 
Curs 

2019 - 2020 
Curs 

2020 - 2021 

A
cc

és
 i 

m
at

rí
cu

la
 

Nº  places ofertes nou ingrés (tronc comú) 300 300 300     300 

Matrícules al Grau de Comunicació Audiovisual 53 49 59 71 

% Estudiants matriculats de 
nou ingrés segons via 
d’accés 

PAU 84,11% 85,39% 85,92% 87,60% 

Estudis universitaris 7,79% 8,99% 0,72% 0% 

CFGS, FP de 2n grau 4,36% 4,49% 5,78% 6,40% 

>45 0,31% 0,37% 0% 0% 

Altres 3,43% 0,75% 7,58% 6% 

Distribució estudiants de 
nou ingrés per sexe 

Dones 30 24 32 40 

Homes 23 25 27 31 

 
 
 

Màster Universitari en Periodisme Avançat. Reporterisme 
  
Taula. Evolució de l’oferta, demanda i matrícula del Màster Universitari en Periodisme Avançat. 
Reporterisme. 

Dimensió Indicadors 
Curs 

2017-2018 
Curs 

2018 - 2019 
Curs 

2019 - 2020 
Curs 

2020 - 2021 

A
cc

és
 i 

m
at

rí
cu

la
 

Nº  de places ofertes 20 20 20 20 

Matrícules  
Nou ingrés 16 16  16 13 

Total 19 17 17 13 

Procedència alumnes 

Mateixa universitat 6,25% 0% 12,50% 7,70% 

Altres universitats del 
SUC 

43,75% 62,50% 50% 61,54% 

Altres universitats de 
l’Estat 

31,25% 18,75% 25% 15,38% 

Universitats estrangeres 18,75% 18,75% 12,50% 15,38% 

Complements formatius 
Nº Alumnes  3 5 6 3 

Mitjana de crèdits 15 15 15 15 

Distribució estudiants 

de nou ingrés per sexe 

Dones 12 10 14 9 

Homes 4 6 2 4 

 
 
Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries 
 
Taula. Evolució de l’oferta, demanda i matrícula del Màster en Estratègia i Creativitat Publicitàries 

Dimensió Indicadors 
Curs 

2017-2018 
Curs 

2018 - 2019 
Curs 

2019 - 2020 
Curs 

2020 - 2021 

A
cc

és
 i 

m
at

rí
cu

la
 Nº  de places ofertes 25 25 25 25 

Matrícules  
Nou ingrés 30 23  18 13 

Total 30 27 22 14 
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Procedència alumnes 

Mateixa universitat 0% 13,04% 5,55% 23,08% 

Altres universitats del 
SUC 

48,27% 65,22% 38,88% 53,85% 

Altres universitats de 
l’Estat 

27,59% 8,70% 33,33% 7,69% 

Universitats estrangeres 24,14% 13,04% 22,22% 15,38% 

Complements formatius 
Nº Alumnes  11 5 5 3 

Mitjana de crèdits 15 15 15 15 

Distribució estudiants 

de nou ingrés per sexe 

Dones 19 17 14 10 

Homes 11 6 4 3 

 
 
Màster Universitari en Ficció en Cinema i Televisió. Producció, Guió i Realització 
 
  
Com a conseqüència de les circumstàncies excepcionals de la propagació de la COVID-19 a 
nivell mundial, l’edició del Màster Universitari en Ficció en Cinema i Televisió. Producció, Guió i 
Realització del curs acadèmic 2020-2021 s’ha hagut de cancel·lar. Els futurs candidats desistien 
en el procés de matriculació a mesura que es confirmava la impossibilitat de desplaçar-se des 
del seu país d’origen. La següent taula reflecteix la importància d’aquests estudiants a les 
diferents edicions del màster, que ha arribat al seu punt àlgid el curs acadèmic 2019-2020. 
 
Edició País d’origen Nombre d’estudiants 

2017-2018 EE.UU. 
Colòmbia 
Equador 
Xina 
Bolívia 

5 

2018-2019 UK 
Equador 

3 

2019-2020 Equador 
Panamà 
Colòmbia 
Equador 
Colòmbia 
Mèxic 
República Dominicana 

7 

 

El creixement d’estudiants estrangers en la darrera edició es consolidava a la previsió del curs 
acadèmic 2020-2021. Novament, 7 estudiants estrangers s’havien interessat en realitzar el 
màster al llarg del curs acadèmic 2020-2021 procedents de països com Equador, Mèxic, Xile i 
Iran. Finalment, no van formalitzar la seva matrícula. 

D’altra banda, aquest títol incorpora de forma habitual estudiants de la resta de l’estat que 
també van desestimar la seva matrícula per la incertesa en la possibilitat de poder realitzar el 
màster universitari de manera presencial. Un total de 5 estudiants no van seguir el procés de 
matrícula. 
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3.1.4 La titulació disposa d’uns mecanismes de coordinació docent adequat 

La FCRIB disposa d’una estructura organitzativa que facilita la coordinació acadèmica del 
professorat i dels seus estudiants. En aquest punt, l’estructura en mòduls dels plans d’estudis 
dóna coherència des del punt de vista dels continguts; assegurant el desplegament progressiu 
dels objectius d’aprenentatge i les competències, evitant solapaments, i erigint-se com a peça 
estratègica per assegurar la coordinació entre tot el personal docent. L’organigrama del centre 
és una evidència clara de la importància que el centre atorga a la coordinació docent. 

L’equip directiu del centre, està format per 11 persones, amb el degà com a màxim 
responsable, tres vicedegans (vicedeganat Acadèmic, de Professorat i de Qualitat; vicedeganat 
de Recerca, Postgrau i Relacions Internacionals; vicedeganat d’Empresa i d’Innovació), el 
secretari acadèmic, els cinc directors de grau (Relacions Internacionals; Comunicació 
Audiovisual; Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting; Periodisme i Comunicació 
Corporativa; i Global Comunication Management), a més del director de l'Àrea d'Humanitats i 
Ciències Socials.  

Els tres Graus en Comunicació que s’acrediten, seguint el model del centre, depenen del 
Vicedeganat Acadèmic i disposen d’un equip de coordinació format pel director/a de la 
titulació i els coordinadors de mòduls, tal com queda recollit a l’organigrama del centre, 
d’accés públic a la web. 

Taula. Coordinadors dels Graus en Comunicació 

Coordinador Mòdul de coordinació assignat 
 

Llic. Montserrat Arbós Figueras Mòdul 1 

Dr. Aníbal Salazar Anglada, Mòdul 2 

Dr. Miguel Franquet Dos Santos Silva Mòdul 3 

Dr. Lluís Anyó Sayol Mòdul 4 (Comunicació Audiovisual) 

Dra. Sandra Vilajoana 
 

Mòdul 4 (Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting) 

Dra. Elena Yeste Mòdul 4 (Periodisme i Comunicació Corporativa) 

Llic. Carlos Bría Lahoz Mòdul 5 i pràctiques (Comunicació Audiovisual) 

Llic. Aleksandra Krtolica Lukic Mòdul 5 i pràctiques (Publicitat, Relacions Públiques i 
Màrqueting) 

Llic. Joan Mª Clavaguera Mòdul 5 i pràctiques (Periodisme i Comunicació 
Corporativa) 

Llic. Josep Maria Picola Meix  Mòdul 6 (Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting) 

Dr. Pere Franch Puig Mòdul 6 (Periodisme i Comunicació Corporativa) 

Dr. Francesc Vilallonga Montañà Mòdul 6 (Comunicació Audiovisual) 

 

La coordinació interna s’assoleix mitjançant reunions i comunicacions a diversos nivells: entre 
el vicedegà acadèmic, de professorat i de qualitat i els directors de les titulacions, entre els 
directors de les titulacions i els coordinadors dels mòduls i, finalment, entre els coordinadors 
dels mòduls i els professors de les assignatures.  

Els tres Graus disposen d’un equip de coordinació que es reuneix setmanalment. En aquestes 
reunions la direcció de cada Grau trasllada les resolucions de l’Equip Directiu de la Facultat, es 
fa seguiment del curs, es plantegen propostes de millora i es resolen possibles incidències 
sobrevingudes. 

https://www.blanquerna.edu/ca/fcc/coneix-la-facultat/organigrama
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Els estudis i la coordinació estan dividits per mòduls. Els mòduls 1, 2 i 3 són comuns en els tres 
graus en Comunicació, es coordinen des de l'àrea d'Humanitats de la Facultat de Comunicació i 
Relacions Internacionals i depenen del vicedeganat Acadèmic, de Professorat i de Qualitat. La 
coordinació dels mòduls 4, 5 i 6 depenen directament de la direcció de cada Grau. 
 
A l’inici de curs, la direcció de cadascun dels Graus, convoca a tot el professorat a una reunió 
que té lloc just abans del claustre de la Facultat. També es convoca el professorat per sessions 
de formació, de recull de bones pràctiques i balanç de semestre i de preparació del curs 
següent. 
 
En concret en el curs 2019/2020, tal com es pot observar a les evidències a portades a la web 
d’acreditació, es van intensificar les reunions amb l’equip de coordinació, el professorat i 
l’alumnat; especialment, a partir del març de 2020, degut al confinament, i com a 
conseqüència de la necessitat de preparar i fer seguiment de la docència no presencial des que 
es va decretar l’estat d’alarma fins a final de curs. 
 
En relació als estudis de Màster Universitari, tal com  es desprèn de l’organigrama i com es 
detalla a la directriu 2 del SGIQ del centre (Garantia de Qualitat dels programes formatius 
FT_D2_F2), els responsables de la titulació disposen de mecanismes de coordinació 
adequats. Les reunions periòdiques i els canals de comunicació establerts garanteixen 
l’intercanvi d’informacions constants entre els directors i coordinadors, així com amb la 
coordinació general de màsters universitaris, la secretaria i el vicedeganat de Recerca, 
Postgraus i Relacions Internacionals.   
 
En aquest sentit, el vicedeganat de Recerca, Postgrau i Relacions Internacionals compta amb la 
figura del Coordinador dels Màsters Universitaris i Postgraus, que té la funció de coordinar i 
vehicular la comunicació entre els diferents directors i coordinadors de màster . D’altra 
banda, el coordinador de cada Màster gestiona la programació de les diferents assignatures, la 
relació amb els diferents professors, el calendari de sessions del programa, la compartició amb 
els estudiants dels materials acadèmics pertinents i la tutorització i seguiment periòdic dels 
estudiants. Els professors de les assignatures, per la seva banda, tenen com a principal missió 
coordinar el desenvolupament de les competències, els continguts i l'evolució de cada 
assignatura, i vetllar per la vinculació entre les competències definides i la seva incorporació i 
compliment dins dels àmbits de les respectives assignatures. Finalment, la direcció del màster, 
juntament amb el coordinador acadèmic i la resta de l'equip de Recerca i Postgraus, 
supervisen el correcte desenvolupament de la titulació.  
 
Aquests mecanismes de coordinació són fonamentals per tal d’assegurar el nivell de qualitat 
de les diferents titulacions i queden recollits al SGIQ (i detallats a la Directiu 2, Garantia de 
Qualitat dels programes formatius FT_D2_F2). D’altra banda, a la web d’acreditació, es poden 
consultar les evidències aportades en relació a la coordinació docent (Vegeu evidències 
Estàndard 1). 

Finalment, i amb l’objectiu de garantir la qualitat dels processos i procediments vinculats amb 
la millora dels programes formatius, es vetlla per establir procediments que garanteixin un 
diàleg permanent entre els estudiants i la docència, mitjançant mecanismes de consulta 
regulars recollits al SGIQ (reunions dels coordinadors amb els delegats de curs, tutories amb 
els estudiants en el marc dels seminaris, enquestes de satisfacció dels alumnes, informes de la 
bústia de queixes i suggeriments...). Tots aquests procediments queden detallats, també, en 
els Estàndards relatius a Eficàcia del SGIQ (E3), Eficàcia dels sistemes de suport a 

http://recursos.blanquerna.edu/17/premsa/F2_v4.pdf
https://www.blanquerna.edu/sites/default/files/FCC/qualitat.pdf
http://recursos.blanquerna.edu/17/premsa/F2_v4.pdf
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l’aprenentatge (E5) i Qualitat dels resultats del programa formatiu (E6).  A la web 
d’acreditació, es pot consultar  una mostra de les evidències derivades, en tots els casos. 
 

3.1.5 L’aplicació de les diferents normatives es duu a terme de manera adequada i té un 
impacte positiu sobre els resultats de la titulació. 

L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un impacte 
positiu sobre els resultats de la titulació. 

 
Les normatives existents respecte a les titulacions universitàries oficials que s'han aprovat des 
de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (LOMLOU), el Reial Decret 
1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris 
oficials i les seves modificacions posteriors, han estat nombroses i, en alguns casos, -en el marc 
dels centres de la URL- han representat haver de sol·licitar modificacions dels programes 
formatius existents, com en el cas dels requisits d'accés i admissió als ensenyaments oficials de 
Grau (RD 412/2014, de 6 de juny) o la possibilitat que els estudiants obtinguin un 
reconeixement mínim de 6 crèdits sobre el total del pla d'estudis, per la participació en 
activitats universitàries culturals, esportives, de representació dels estudiants, solidàries i de 
cooperació (RD 861/2010, de 2 de juliol). 

D'altra banda, en el context del Sistema Universitari Català (SUC), a partir de la normativa legal 
de les titulacions universitàries oficials, AQU Catalunya ha generat l'anomenat marc per a la 
verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de les titulacions (MVSMA), vinculant els 
quatre processos d'avaluació, que es concreten en les guies i els documents metodològics 
corresponents.  

En l'àmbit de la URL, el procediment habitual d'adaptació de les normatives comença amb la 
distribució d'informació entre les Facultats/Escoles Universitàries per part del vicerectorat que 
correspongui i la convocatòria de la comissió o comissions concernides. Durant les reunions 
convocades, s'exposa i debat la normativa, la seva forma d'incorporar-la a les institucions 
federades i el seguiment que es durà a terme. 

Pel que fa la normativa de la URL (Ideari de la URL, Estatuts de la URL, Reglament per a l'accés 
a les categories de professorat de la URL, Reglament del Defensor/a de la comunitat 
universitària de la URL, Normativa sobre cursos de lliure elecció a la URL, Normativa 
d'avaluació curricular o per compensació de la URL, Normativa de doctorat i Normativa de 
reconeixement d'activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, 
solidàries i de cooperació de la URL), la seva aplicació és objecte de seguiment continu per part 
de les diferents comissions de la Universitat i no ofereix cap dificultat a les institucions 
federades per al seu compliment ja que es discuteix i aprova en els òrgans transversals, tenint 
present el Sistemes de Garantia de Qualitat del Centre, així com els processos transversals de 
la URL.  

A la normativa pròpia de la FCRIB s'accedeix des de la pàgina web de cada titulació i consisteix 
en una Normativa Acadèmica que proporciona una visió dels procediments i requisits que cal 
seguir per a cada gestió indicada, incloent aspectes com el trasllat d’expedients, la 
simultaneïtat d’estudis, reconeixement de crèdits, adaptacions de titulacions, una Normativa 
de Règim disciplinari, que ofereix un marc de garantia del respecte a la llibertat i la dignitat de 
totes les persones que formen part de la comunitat de la Facultat o una Normativa de 
Pràctiques, que ofereix la principal informació de referència sobre el procés de pràctiques.  

D'altra banda, la FCRIB ha posat especial interès en l'elaboració i transmissió d'informació als 

http://www.aqu.cat/doc/doc_27428326_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_27428326_1.pdf
http://www.aqu.cat/universitats/mvsma/index.html#.V-FL-ZOLTox
https://www.url.edu/es/la-url/portal-de-la-transparencia/organizacion-institucional-y-la-estructura-administrativa/ideario
https://www.url.edu/sites/default/files/content/file/2019/02/20/36/estatutsurl.pdf
https://www.url.edu/sites/default/files/content/file/2019/02/20/36/reglamentprofessorat.pdf
https://www.url.edu/sites/default/files/content/file/2019/02/20/36/reglamentprofessorat.pdf
https://www.url.edu/es/comunidad-universitaria/sindicatura-de-greuges/reglamento
https://www.url.edu/es/comunidad-universitaria/sindicatura-de-greuges/reglamento
https://www.url.edu/sites/default/files/content/file/2019/02/20/36/normativalliureeleccio_0.pdf
https://www.url.edu/sites/default/files/content/file/2019/02/20/36/normativaavaluaciocurricular.pdf
https://www.url.edu/sites/default/files/content/file/2019/02/20/36/normativaavaluaciocurricular.pdf
https://www.url.edu/sites/default/files/content/file/2019/01/02/36/normes-generals-organitzacio-doctorat-url.pdf
/Users/soniabm/Desktop/Normativa%20de%20reconocimiento%20de%20actividades%20universitarias%20culturales
/Users/soniabm/Desktop/Normativa%20de%20reconocimiento%20de%20actividades%20universitarias%20culturales
/Users/soniabm/Desktop/Normativa%20de%20reconocimiento%20de%20actividades%20universitarias%20culturales
https://www.blanquerna.edu/ca/fcc/coneix-la-facultat/garantia-de-qualitat/sgiq-centre
https://www.url.edu/es/innovacion-docente-y-calidad/seguimiento-y-evaluacion-de-la-calidad/sistemas-de-garantia-interna-de-calidad
https://www.url.edu/es/innovacion-docente-y-calidad/seguimiento-y-evaluacion-de-la-calidad/sistemas-de-garantia-interna-de-calidad
http://www.blanquerna.edu/ca/fcc/serveis/informaci%C3%B3-acad%C3%A8mica/grau/normativa-acad%C3%A8mica
https://docs.google.com/document/d/1JQVj33fI7pXDFrlSuct7w6hfvX2MfjHpfRoWQekSgOA/edit
https://docs.google.com/document/d/1JQVj33fI7pXDFrlSuct7w6hfvX2MfjHpfRoWQekSgOA/edit
https://www.blanquerna.edu/ca/fcc/serveis/informaci%C3%B3-acad%C3%A8mica/grau/normativa-acad%C3%A8mica#17
https://www.blanquerna.edu/ca/fcc/serveis/informaci%C3%B3-acad%C3%A8mica/grau/normativa-acad%C3%A8mica#17
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futurs estudiants sobre les titulacions de Grau i Màster Universitari i sobre el procés i 
procediments relatius a la admissió, de manera que quedi garantida la transparència i 
l'exhaustivitat de la informació, així com la seva revisió i millora anuals. En aquest punt, les 
normatives de referència han tingut un impacte positiu sobre els resultats de les titulacions; ja 
que permeten garantir la qualitat dels processos de matrícula i permanència amb criteris clars i 
transparents i amb normes d’actuació objectives, evitant l’arbitrarietat.  

En relació a la perspectiva de gènere, el III Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones 
promogut per la Comissió d’igualtat de gènere de l’Observatori d’igualtat d’oportunitats de la 
Universitat Ramon Llull, aprovat per la Junta de Govern del 23 de novembre de 2017, recull 
cinc eixos estratègics i 16 accions concretes a desenvolupar: 
 
Eix estratègic 1: Consolidar el compromís de la Universitat amb la igualtat de gènere i 
promoure la sensibilització de la comunitat universitària. (6 accions) 
 
Eix estratègic 2: Visibilitzar la representativitat d’homes i dones a la Universitat i promoure’n 
una participació equilibrada. (5 accions) 
 
Eix estratègic 3: Vetllar per la introducció de la perspectiva de gènere a la docència i contribuir 
a la visibilització de la recerca amb sensibilitat de gènere. (3 accions) 
 
Eix estratègic 4: Vetllar per la introducció de la perspectiva de gènere en l’organització de les 
condicions de treball a través de la visibilització i el reconeixement de les pràctiques. (1 acció) 
 
Eix estratègic 5: Prevenir i combatre la discriminació, l’assetjament i la violència de gènere a la 
Universitat mitjançant la creació d’eines i recursos a disposició de la comunitat universitària. (1 
acció) 
 
L’any 2011, la Fundació Blanquerna va acordar amb la representació legal dels treballadors un 
Pla d’Igualtat que recull mesures per a la igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i 
dones. La perspectiva de gènere en la impartició dels Graus i Màsters de la FCRIB va aliniada 
amb les recomanacions del document Marc general per a la incorporació de la perspectiva de 
gènera en la docència universitària d’AQU Catalunya. La seva aplicació, en el marc de la FCRIB, 
es basa fonamentalment en promoure entre els estudiants l’anàlisi i la reflexió sobre els 
estereotips assumits durant el seu bagatge educatiu i socials previs vetllant per la presència 
transversal de la perspectiva de gènere en la impartició dels plans d’estudis.  
D’altra banda, és important destacar la col·laboració de la FCRIB en el marc de la Fundació 
Blanquerna i la Universitat Ramon Llull, en l’elaboració d’un mapeig relatiu als Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) aprovats per l’ONU el 2015 i que inclouen la Igualtat de 
gènere. Els resultats de l’Horitzó 2030: Mapeig i perspectives dels ODS a la URL es van 
presentar el passat 16 d’octubre de 2020. 
 
Taula. Proporció de gènere dels estudiants matriculats a les titulacions que s’acrediten. Curs 19-20. 
 
Titulació % Gènere Masculí % Gènere femení 

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa 46,2 53,8 

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting 23,1 76,9 

Grau en Comunicació Audiovisual 43,1 56,9 

MU en Estratègia i Creativitat Publicitàries 18,2 81,8 

MU en Periodisme Avançat. Reporterisme 17,6 82,4 

Màster Universitari en Ficció en Cinema i Televisió. Producció, Guió i 
Realització 

57,9 42,1 

Total FCRIB   

http://www.blanquerna.edu/ca/fcc/futurs-estudiants/admissi%C3%B3/graus
https://www.url.edu/sites/default/files/content/file/2019/02/20/36/iii-pio-dones-i-homes-url-2017_1.pdf
https://www.url.edu/es/comunidad-universitaria/observatorio-de-igualdad-de-oportunidades/comision-de-igualdad-de-genero
https://www.url.edu/es/comunidad-universitaria/observatorio-de-igualdad-de-oportunidades
https://recursos.blanquerna.edu/SG/17-18/PlaIgualtatBlanquerna.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_19381922_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_19381922_1.pdf
https://www.url.edu/sites/default/files/content/file/2020/10/09/36/programa-jornada-ods-url.pdf
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Finalment, val a dir que al centre predomina el professorat de gènere masculí. En aquest punt, 
tot i que a partir de les dades de professorat encara es fa palès que no hi una proporció 
equilibrada, el pla d’igualtat de la Fundació Blanquerna recull una sèrie d’àmbits en què hi ha 
el compromís de treballar de manera indefinida: accés a l’ocupació, classificació professional, 
promoció i formació, retribucions, ordenació del temps del treball i prevenció de l’assetjament 
i per raó de sexe. 

 

 

 

 
Proposta de valoració del CAI a l’estàndard 1: En progrés vers l’excel·lència 
 
L’estàndard s’aconsegueix plenament i en la seva concreció per a cada subestàndard: 

1.1 El perfil de competències de les titulacions són consistents amb els requisits de les disciplines 
i amb el corresponent nivell formatiu MECES. 

1.2 El Plans d’Estudis i les estructures curriculars són coherents amb el perfil de competències 
amb els objectius de les titulacions. 

1.3 El conjunt d’estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat per a la titulació i el seu 
nombre és coherent amb el nombre de places ofertes. 

1.4 Les titulacions disposen de mecanismes de coordinació docent adequats. 

1.5 L’aplicació de les diverses normatives es realitza de manera adequada i té un impacte positiu 
sobre els resultats de les titulacions. 

-Es valora molt satisfactòriament el grau de correspondència entre la memòria verificada, incloent 
posteriors modificacions, i la implantació real. Tenint en compte la traçabilitat dels nostres processos 
interns i els nostres circuits de treball podem afirmar que el grau 
de correspondència és total per a les titulacions que s’acrediten. 

-Relació entre l'oferta i la demanda i la seva evolució: Tal com es posa de manifest, en els darrers 
anys l’oferta de places s’ha ajustat a un entorn canviant i de transformació del sector de la 
comunicació, a un context de crisi general i en particular del sector de la comunicació. Des del curs 
acadèmic 2013-14, el nombre de places ofertes s’ha emmarcat en aquest context per assolir i 
mantenir una bona correspondència a la rati admissions/oferta, tot i que s’ha de tenir en compte els 
reptes que han suposat un context de crisi, una transformació radical del sector i un augment 
exponencial de l’oferta i la demanda. D’altra banda, el curs acadèmic 2019-2020 cal sumar un context 
especialment  difícil marcat pels reptes derivats del context Covid-19. 

-Idoneïtat de les vies d'accés. Les vies d'accés als estudis de Grau i Màster  Universitari que 
s'imparteixen a la Facultat es corresponen amb el perfil d'estudiants 
adequats per poder formar-se en les diferents especialitats.  

-Mecanismes de coordinació de l'activitat docent. Tal com posa de manifest l’organigrama del centre 
i com s’ha detallat en aquets apartat, la FCRIB disposa d’òrgans de gestió que permeten una bona 
coordinació docent. 

-Reconeixement de crèdits. Hi ha procediments normalitzats per al reconeixement de crèdits segons 
diferents tipologies de la titulació. En tots els casos hi ha una comissió interna de convalidació 
(participen els directors de la titulació i el/la Secretari/a Acadèmic/a) que estudia els expedients i 
valida les sol·licituds dels estudiants. Finalment, la documentació es presenta a la Comissió de 
Reconeixements i Convalidacions de la Universitat Ramon Llull (URL) que és la que aprova o no 
finalment la proposta. (Consulteu Normativa Acadèmica) 

http://www.blanquerna.edu/ca/fcc/serveis/informaci%C3%B3-acad%C3%A8mica/grau/normativa-acad%C3%A8mica#3
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Anàlisi en relació a la perspectiva de gènere:  
 
ESTÀNDARD 1 

 En relació a l’alumnat els Graus en Comunicació són predominantment femenins, 
sobretot el Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting on la presència de 
dones arriba al 76,9%. També superen el 50% al Grau en Periodisme i Comunicació 
Corporativa i al Grau en Comunicació Audiovisual. Les dones també són majoria al 
Màster en Estratègia i Creativitat Publicitàries (81,8%) i al Màster en Periodisme 
Avançat (82,4%). L’únic Màster en què els homes superen les dones és al Màster en 
Ficció en Cinema i Televisió (tot i que és anecdòtic perquè tradicionalment també la 
presència de dones és molt important). Les titulacions en Comunicació no tenen un 
biaix de gènere, en relació al nou ingrés d’estudiants, ans al contrari, ja que són una 
elecció majoritàriament femenina, al contrari de carreres científiques i/o tècniques 
com la majoria d’enginyeries, en que el biaix de gènere es produeix ja en la mateix tria 
dels estudis. Les accions de gènere han d’anar dins de la Facultat a potenciar altres 
sector on les desigualtats de gènere ja es deuen més a factors socials, no intrínsecs de 
la pròpia Facultat. No obstant, es pot assenyalar que la URL, la Fundació Blanquerna i 
la pròpia FCRIB s’han proposat impulsar la perspectiva de gènere en tots els àmbits a 
partir del III Pla d’Igualtat promogut per la URL. 

  

 

En aquest punt, es considera que hi ha exemples de bones pràctiques que excedeixen el mínim 
requerit tal com posen de manifest les evidències de les titulacions que poden consultar-se a la web 
d’acreditació: 

• Les Pràctiques d’Empresa configuren un dels punt forts de la FCRIB, amb una àmplia oferta 
d’empreses que ofereixen pràctiques per a les diferents titulacions, amb uns procediments 
d’assignació i tutorització de les pràctiques consensuats i publicats segons la directrius de 
qualitat, amb una definició clara de les competències que s’han de desenvolupar dins dels 
Graus i Màsters i amb una satisfacció molt alta per part de l’alumnat.  

• El Treballs Finals de Grau / Treball Final de Màster: està regit per una normativa 
consensuada i publicada, per tal que tots els estudiants siguin conscients dels requisits i 
del funcionament del treball. A més, per tal d’assegurar una avaluació adequada, en els 
tribunals de TFG/TFM  es combina la participació de professorat expert en investigació,  
juntament amb especialistes del món professional. 

• Els Seminaris són un dels elements forts i més destacats de la nostra metodologia educativa, 
que es porten a terme tant als Graus com als Màster amb un pes creditici molt significatiu. El 
treball en seminaris (grups reduïts de 10 a 12 estudiants) reprodueix situacions reals del món 
professional i té l’humanisme com a base de la formació integral. Són, a més, grups altament 
valorats a les enquestes de satisfacció. 

• Les competències de les titulacions s’actualitzen i s’adapten als requisits exigits gràcies a 
dos elements clau: el contacte directe amb el món professional amb un professorat 
fortament vinculat als diferents sectors professionals i un Sistema de Garantia Interna de 
la Qualitat intern de la Facultat que vetlla per a què s’acompleixi amb èxit. 

• El PAT, Pla d’Acció Tutorial del centre, recull per al conjunt de les titulacions de la FCRIB, tots 
els aspectes relacionats amb la tutoria i seguiment de l’estudiant. Aquest pla s’articula 
fonamentalment a partir dels grups reduïts de Seminaris.  

• Els mecanismes de coordinació docent de les titulacions avaluades són adequades i 
funcionen de manera fluida i eficaç. L’èxit es deriva, principalment, de la manera encomiable 
en què els coordinadors de les titulacions assumeixen aquesta responsabilitat.  

http://acreditacio.blanquerna.edu/fcri/
http://acreditacio.blanquerna.edu/fcri/
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AFECTACIONS AL CONTEXT COVID. 
 
Enguany la realització de les proves d’accés s’ha vist modificada respecte a les edicions 
anteriors. Els canvis no només s’han produït en la metodologia docent, que ha hagut 
d’adaptar-se a la normativa sanitària, sinó que també s’han vist afectades les dates de 
convocatòries com a conseqüència d’un aplaçament general de les Proves d’Accés a la 
Universitat (PAU). Pel que fa els Màsters Universitaris, les entrevistes amb els candidats s’han 
realitzat a distància a través de plataformes com ara Google Meet. Els indicadors de referència 
d’accés i matrícula, així com els resultats acadèmics poden consultar-se al llarg del present 
autoinforme. 
 
D’altra banda, el període de confinament ha posat de manifest la qualitat i consolidació dels 
mecanismes de coordinació docent del centre. El bon funcionament de la Facultat al llarg dels 
mesos de confinament és conseqüència directa de l’existència d’òrgans de gestió, processos i 
procediments que han permès establir sinèrgies, compartir bones pràctiques i, en definitiva, 
optimitzar l’activitat i gestió acadèmica de la FCRIB. 
 
És important destacar que la declaració de l’estat d’alarma ha comportat canvis importants en 
la Facultat. És per això que des de Secretaria Acadèmica s’ha volgut incorporar aquestes 
novetats a la normativa acadèmica, concretament al punt 8.22, on s’hi ha afegit aspectes 
relacionats amb l’avaluació a distància o el control d’imatges.  
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3.2 ESTÀNDARD 2. PERTINÈNCIA DE LA INFORMACIÓ PÚBLICA8  

 

 
 
 
La informació que es desprèn d’aquest estàndard permet garantir: a) que la FCRIB publica 
informació veraç, completa i actualitzada sobre les característiques de la titulació, el seu 
desenvolupament operatiu i els resultats assolits; b) que es garanteix un fàcil accés a la 
informació rellevant de la titulació a tots els grups d’interès; c) que el SGIQ  en què s’emmarca 
la titulació és públic.  
 
3.2.1. La institució publica informació veraç, completa, actualitzada i accessible sobre les 
característiques de la titulació i el seu desenvolupament operatiu. 
 

La Universitat Ramon Llull (URL) disposa de mecanismes per a garantir l’accés a la informació 

veraç, completa i actualitzada sobre les característiques de les titulacions que imparteix, el seu 
desenvolupament operatiu i els seus resultats; així com els requisits d’accés, les beques i ajuts, 
les sessions informatives i els serveis que ofereixen, enllaçant amb les webs dels diferents 
centres i les titulacions que imparteixen. La URL articula aquests mecanismes per a garantir 
l’accés a la informació de les titulacions partint del procés transversal del SGIQ (MSGIQ-URL-
FT-D7/01). 
 

Els diferents centres universitaris de la Fundació Blanquerna-URL estan coordinats per un 
Departament de Comunicació i Màrqueting, que s’encarrega de gestionar les relacions entres 
els mitjans de comunicació i els estudiants, professors i equips directius dels centres. Alhora, 
és també el responsable de les publicacions editades en diferents formats i suports.  

A la FCRIB, el servei que atén a les persones que demanen informació sobre les titulacions i/o 
que volen prescriure’s, així com als estudiants al llarg de la seva estada al centre, és el Servei 
de secretaria acadèmica i SIOE de Grau o la Secretaria de Recerca, Màsters i Postgraus, segons 
la naturalesa de la titulació. En paral·lel, el Gabinet de Comunicació del centre gestiona les 
peticions d’informació en relació als Graus i Màsters que arriben via web mitjançant la 
pestanya “Futurs Estudiants”, on es facilita informació relativa a les sessions informatives, on 
es pot sol·licitar un Meeting Virtual per a resoldre dubtes sobre les titulacions de Grau, Màster 
o estudis de Postgrau, o bé es pot sol·licitar una visita presencial personalitzada per a conèixer 
les instal·lacions.  

El Gabinet de Comunicació del centre, tal com estableix el SGIQ en el Procés de publicació 
d’informació relativa a les titulacions (FT-D7-F16), és també l’encarregat de gestionar la 
informació pública de la globalitat de la web; fet que permet, juntament amb la resta de 
processos i procediments establerts al SGIQ, mantenir oberts tots els canals de comunicació 
amb els grups d’interès. D’altra banda, els directors i coordinadors de les titulacions, així com 
els responsables dels diferents serveis del centre, vetllen per l’actualització constant del 
contingut web de les seves respectives titulacions i/o àrees o serveis. En paral·lel, l’Oficina de 
Qualitat supervisa anualment els continguts publicats i, d'acord amb la Guia per al seguiment 
de les titulacions oficials de grau i màster d'AQU Catalunya, fa arribar els resultats de la revisió 
als responsables de la Facultat i de les titulacions. Tenint en compte aquesta informació i les 
directrius de l'Equip Directiu, anualment, cada titulació actualitza la informació web i, 
mitjançant una plataforma específica on es porta a terme l'actualització de les guies docents 

 
8 Les evidències d’aquest estàndard es poden consultar a la web d’acreditació 

La institució informa de manera adequada tots els grups d’interès sobre les característiques 
del programa i sobre els processos de gestió que garanteixen la qualitat. 

https://www.blanquerna.edu/ca/fcc
https://www.blanquerna.edu/sites/default/files/FCC/qualitat.pdf
https://www.url.edu/ca/estudis
https://www.blanquerna.edu/ca/coneix-blanquerna/departament-comunicacio-marqueting
https://www.blanquerna.edu/ca/coneix-blanquerna/departament-comunicacio-marqueting/publicacions-blanquerna
https://www.blanquerna.edu/ca/fcc/serveis/secretaria-acadèmica
https://www.blanquerna.edu/ca/fcc/serveis/secretaria-acad%C3%A8mica/secretaria-de-m%C3%A0sters-i-postgraus
/Users/soniabm/Desktop/Gabinet%20de%20Comunicació%20del%20centre
https://www.blanquerna.edu/ca/fcc/futurs-estudiants
https://www.blanquerna.edu/ca/fcc/futurs-estudiants/sessions-informatives
https://www.blanquerna.edu/ca/fcc/futurs-estudiants/sollicita-el-teu-meeting-virtual
https://www.blanquerna.edu/ca/fcc/futurs-estudiants/visites-personalitzades
http://www.aqu.cat/doc/doc_16385323_1.pdf
http://acreditacio.blanquerna.edu/fcri/7-evidencies-i-indicadors/estandard-2-pertinencia-de-la-informacio-publica/
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així com la seva publicació un cop reben l’autorització del director/a de la titulació, amb 
constància de la data de l'última revisió. 

El web de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals – Blanquerna disposa de tota la 
informació general sobre la Facultat, la seva organització interna, els serveis, la investigació, les 
relacions internacionals amb universitats i empreses, i tot un apartat específic per als futurs 
estudiants on es troba tot el contingut necessari sobre el procés d’admissió, el procediment i 
procés de preinscripció, les vies d’accés, el perfil de l’estudiant, les diferents sessions 
informatives, les condicions de la matrícula i les acreditacions de terceres llengües.  

A la informació sobre les característiques de cada ensenyament i el seu desenvolupament 
operatiu s’accedeix a través dels diferents desplegables de l’apartat de cada Grau o Màster 
Universitari. A més, el web ofereix tota la informació ja esmentada tant en català com en 
castellà i anglès íntegrament per facilitar l’accessibilitat dels usuaris. L’any 2014 es va crear el 
web Alumni, que comprèn els apartats Activitats, Borsa de treball, Directori d’empreses i 
Formulari d’ofertes de treball per a les empreses i manté un perfil molt actiu en les xarxes 
socials.  

En termes generals la institució informa de manera adequada a tots els grups d’interès sobre 
les característiques dels programes i sobre els processos de gestió que en garanteixen la 
qualitat, partint de la informació publicada al seu web i també mitjançant altres  procediments 
detallats al SGIQ; concretament a la Directriu 7: “Com la FCRIB publica la informació sobre les 
titulacions”: FT_D7_F16). De la mateixa manera, el SGIQ també es troba disponible al web del 
centre; concretament, a l’espai de Garantia de Qualitat, d’accés directe des de la pàgina d’inici.  

En termes d’accessibilitat i usabilitat, tant la pàgina inicial com la de graus i màsters 
compleixen els estàndards satisfactòriament i la informació de què es disposa es troba 
totalment actualitzada. S’hi poden trobar, per exemple, la informació relativa al Pla d’Acció 
Tutorial (PAT), el perfil d’ingrés i el perfil de sortida de les diferents titulacions, la normativa 
sobre el Treball Final de Grau (TFG) i Màster (TFM) i tota la informació relativa a les pràctiques. 
En definitiva, el web segueix unes normes de coherència i usabilitat que permeten 
intuïtivament a l’usuari cercar tota la informació pública que desitgi.  A més, el lloc web ofereix 
tota la informació tant en català com en castellà i anglès íntegrament per facilitar 
l’accessibilitat dels usuaris.  

Taula. Accés directe a la informació web de les titulacions que s’acrediten: 

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa 
www.blanquerna.edu/ca/grau-periodisme-comunicacio-
corporativa 

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting 
www.blanquerna.edu/ca/grau-publicitat-relacions-
publiques-marqueting 

Grau en Comunicació Audiovisual www.blanquerna.edu/ca/grau-comunicacio-audiovisual 

MU en Periodisme Avançat. Reporterisme 
www.blanquerna.edu/ca/master-universitari-periodisme-
avancat-reporterisme 

MU en Estratègia i Creativitat Publicitàries 
www.blanquerna.edu/ca/master-universitari-estrategia-
creativitat-publicitaries 

MU en Ficció en Cinema i Televisió. Producció, Guió i 
Realització 

www.blanquerna.edu/ca/master-universitari-ficcio-
cinema-televisio 

 

 

http://www.blanquerna.edu/ca/fcc
http://www.blanquerna.edu/ca/fcc/coneix-la-facultat
http://www.blanquerna.edu/ca/fcc/coneix-la-facultat/organigrama
http://www.blanquerna.edu/ca/fcc/serveis
http://www.blanquerna.edu/ca/fcc/recerca
http://www.blanquerna.edu/ca/fcc/international-affairs
http://www.blanquerna.edu/ca/fcc/international-affairs
http://www.blanquerna.edu/ca/fcc/futurs-estudiants
http://www.blanquerna.edu/ca/fcc/futurs-estudiants
http://www.blanquerna.edu/ca/fcc/futurs-estudiants/admissi%C3%B3
http://www.blanquerna.edu/ca/fcc/futurs-estudiants/admissi%C3%B3/graus
http://www.blanquerna.edu/ca/fcc/futurs-estudiants/admissi%C3%B3/graus
http://www.blanquerna.edu/ca/fcc/futurs-estudiants/admissi%C3%B3/graus
http://alumni.blanquerna.edu/
http://alumni.blanquerna.edu/Activity
http://alumni.blanquerna.edu/Work/IndexPublic
http://alumni.blanquerna.edu/Directory/IndexPublic
http://alumni.blanquerna.edu/Directory/IndexPublic
http://recursos.blanquerna.edu/17/premsa/F16_v4.pdf
https://www.blanquerna.edu/ca/fcc/coneix-la-facultat/garantia-de-qualitat/sgiq-centre
http://www.blanquerna.edu/ca/fcc/coneix-la-facultat/garantia-de-qualitat
http://www.blanquerna.edu/ca/fcc/servicios/informaci%C3%B3n-acad%C3%A9mica/grado/pla-d-accio-tutorial
http://www.blanquerna.edu/ca/fcc/servicios/informaci%C3%B3n-acad%C3%A9mica/grado/pla-d-accio-tutorial
https://www.blanquerna.edu/ca/grau-periodisme-comunicacio-corporativa
https://www.blanquerna.edu/ca/grau-periodisme-comunicacio-corporativa
https://www.blanquerna.edu/ca/grau-publicitat-relacions-publiques-marqueting
https://www.blanquerna.edu/ca/grau-publicitat-relacions-publiques-marqueting
https://www.blanquerna.edu/ca/grau-comunicacio-audiovisual
https://www.blanquerna.edu/ca/master-universitari-periodisme-avancat-reporterisme
https://www.blanquerna.edu/ca/master-universitari-periodisme-avancat-reporterisme
https://www.blanquerna.edu/ca/master-universitari-estrategia-creativitat-publicitaries
https://www.blanquerna.edu/ca/master-universitari-estrategia-creativitat-publicitaries
https://www.blanquerna.edu/ca/master-universitari-ficcio-cinema-televisio
https://www.blanquerna.edu/ca/master-universitari-ficcio-cinema-televisio
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La web del centre també permet l’accés directe al Campus virtual SCALA; que és el suport 
virtual per al desenvolupament de la docència a la Facultat. Tots els estudiants que es 
matriculen d’alguna de les titulacions del centre disposa d’accés al Campus Virtual, que esdevé 
el punt de trobada virtual entre estudiants, professors i el conjunt d’àrees i serveis del centre. 
L’accés es pot realitzat des del portal de la Fundació Blanquerna o bé des de qualsevol de les 
tres facultats. A la pàgina inicial d’aquesta plataforma, els estudiants tenen accés a informació 
de referència sobre el centre (notícies d’actualitat, informació d’interès per a la comunitat 
universitària, normatives acadèmiques, accés a l’expedient...). SCALA és, també la plataforma 
que facilita l’accés a l’espai virtual de cadascuna de les assignatures matriculades en les quals 
es disposa d’informació detallada sobre el seu desenvolupament; així com recursos, materials 
o activitats de referència. Aquest espai també permet a l’estudiant la consulta dels resultats 
acadèmics, l’accés a la bústia de queixes i suggeriments, la consulta d’informació en relació a 
les assegurances o l’accés al portal alumne, que permet la gestió de tràmits acadèmics i 
econòmics relacionats amb els estudis de Grau, Màster, Doctorat o estudis de Títols Propis. Al 
mateix temps, SCALA és, també, un excel·lent instrument de comunicació interna amb el 
professorat ja que li permet, no només gestionar el seu espai virtual docent, sinó també, tenir 
accés al Portal de l’Empleat (PORTEM); que és el canal de comunicació que hi ha entre la Fundació 

i els empleats. 

Altres canals de comunicació:9 

C
.C
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en
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Fullets informatius 
S’expliquen, en format paper, les característiques de la Facultat, els convenis 
internacionals del centre, els graus, màsters universitaris i títols propis que 
imparteix, els passos a seguir per a sol·licitar plaça i les dades de contacte de la 
Facultat. 

Xarxes socials 
La Facultat comunica les activitats dutes a terme o previstes, jornades, congressos, 
trobades d’estudiants, articles de professors publicats a la premsa, fotografies, 
vídeos... Les xarxes socials més empreades són Facebook, Twitter, Instagram 
linkedin, Youtube.  

Full Informatiu 

Butlletí setmanal enviat a través del correu electrònic i usat per informar tota la 
comunitat universitària de la Facultat i persones externes a la Facultat que han 
demanat estar assabentades de totes les activitats que s’han portat a terme a la al 
centre o s’hi portaran, així com de convocatòries de beques, activitats externes a la 
Facultat i activitats del professorat. 

Flaix Informatiu 
Comunicat enviat per correu electrònic a tota la comunitat universitària de la 
Facultat o a un col·lectiu concret per informar-los d’una activitat concreta, d’una 
informació rellevant o d’un fet puntual que no pot esperar al proper Full Informatiu. 

Pantalles de TV 
Es troben als passadissos i a l’entrada de la Facultat. Es projecten imatges dels actes 
previstos que es duran a terme a la Facultat així com de l’agenda d’activitats per 
donar-les a conèixer. 

Tríptics i pòsters 
Per informar de les jornades, conferències, simposis, etc., que es porten a terme a 
la Facultat. Aquesta informació es difon a través de les xarxes socials, el Butlletí 
Setmanal i correu electrònic. 

Correu electrònic 
Mitjà de comunicació usat per a fer arribar informació diversa a la comunitat 
universitària, així com a totes aquelles persones que han cedit el seu correu 
electrònic en algun moment. 

Blocs 

espais on els diferents estudis pengen informació del les titulacions, així com 
activitats que han portat a terme en relació als estudis. En els diferents blocs de les 
titulacions es pengen articles on es parla sobre temes diversos en relació a la 
titulació, avenços, millores, esdeveniments relacionats amb l’àmbit dels estudis, 
entrevistes o reportatges sobre personatges il·lustres. 

 
9 A la web d’acreditació, en el marc de les evidències recollides per a l’Estàndard 2, es poden consultar una mostra  d’evidències 
relatives a les tasques i funcions desenvolupades pel Gabinet de Comunicació del centre. 

https://cas-blanquerna.upcnet.es/cas/login?idApp=&service=https://scala.blanquerna.edu/logged_in?came_from=https://scala.blanquerna.edu/
https://www.facebook.com/FCRIBlanquerna/?fref=ts
https://twitter.com/blanquernafcri?lang=ca
https://www.instagram.com/blanquernafcri/
https://www.linkedin.com/company/blanquerna---universitat-ramon-llull/
https://www.youtube.com/user/BlanquernaURL
http://premsa.blanquerna.edu/fullinformatiu/fulls/seleccio.asp?Centre=17
http://www.blanquernafcri.com/masters/dirart/
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Fires i salons La FCRIB participa en diverses fires de Grau, Màster i estudis de Postgrau a 
Catalunya, la resta d'Espanya i a nivell internacional. 

Blanquerna a les 
escoles 

La FCRIB ofereix a les escoles i centres educatius diversos serveis perquè els futurs 
estudiants coneguin de prop els graus que s'hi imparteixen, el valor afegit de 
Blanquerna, el perfil del professorat i les instal·lacions a què accediran. A més, 
proposa sessions d'orientació universitària i tallers per a professorat de secundària, 
amb l'objectiu de complementar la tasca orientadora de les escoles. 

Newsletter 
mensual 

2 butlletins electrònics amb informació d’interès: un pels exalumnes dels títols en 
Comunicació i un altre pels de Relacions Internacionals. Inclouen: agenda, notícies, 
novetats professionals, novetats bibliogràfiques... S’envien a través del correu 
electrònic. També als alumnes de 4art curs, PAS i professors. 8.300 Alumni reben 
mensualment aquesta newsletter per correu electrònic. 

Revista Feedback 
Revista adreçada als exalumnes, s’envia per correu postal a 2.782 Alumni. A més, 
tots els usuaris del portal Alumni reben la revista per correu electrònic, la resta es 
distribueix en mà a tots els alumni que visiten la Facultat. 

Perfils Xarxes 
socials 

Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram : amb gairebé 2.000 seguidors a Twitter, 
més de 1.500 a Facebook, més de 1.500 usuaris al grup d’Alumni a LinkedIn i més de 
700 seguidors a Instagram; les xarxes són una de les grans eines utilitzades per 
interactuar amb els nostres exalumnes. 

Portal Alumni 

Permet la relació online entre la Facultat i els exalumnes, donant accés a l’agenda 
d’activitats, les notícies més importants, el directori de professionals Blanquerna i la 
Borsa de treball que gestiona Carreres Professionals. A través del portal, els Alumni 
també poden actualitzar les seves dades de contacte i la seva informació 
professional. A l’octubre de 2020, 2.782 exalumnes estaven registrats al portal, que 
és gratuït. 

Alumni a les Aules 

Activitats programades cada curs acadèmic en el marc de les quals diversos 
exalumnes venen a la Facultat per explicar als estudiants actuals la seva experiència 
professional, per tal que aquests puguin aprofundir en els perfils professionals que 
són del seu interès.  

Open Masterclass 
per Alumni 

Sessions on s’actualitzen coneixements vinculats als màsters de la Facultat que 
s’han obert al col·lectiu alumni. La xifra d’inscrits al programa de mastersclass del 
curs 19/20 va superar les 500 persones i es van fer 17 sessions.  

Jornades 
Blanquerna 

Des de l’Àrea Alumni es va gestionar la participació de 29 exalumnes com a ponents 
en les conferències de les Jornades Blanquerna 2020. 

MiLAB 

És la plataforma que ofereix la facultat per a donar suport i assessorament als 
alumnes i Alumni que tinguin projectes amb necessitats tecnològiques. Des 
del MiLAB es treballa per a ampliar aliances amb institucions i empreses  i per a 
donar a conèixer el nostre talent i connectar-lo amb el món de la Comunicació i les 
Relacions Internacionals. També fomentem la creativitat i el desenvolupament de 
projectes amb l’espai La Incubadora. 
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Butlletí de 
Blanquerna 

Publicació institucional que s'edita amb una periodicitat mensual amb reportatges, 
entrevistes, articles d'opinió i notícies que fan referència a l'activitat acadèmica i de 
recerca de Blanquerna URL. 

Revista de 
Blanquerna 

Publicació institucional que s'edita dues vegades l'any i té una tirada de 18.000 
exemplars. 

 

 

 

https://www.blanquerna.edu/ca/futurs-estudiants/fires-i-salons
https://www.blanquerna.edu/ca/futurs-estudiants/blanquerna-a-les-escoles
https://www.blanquerna.edu/ca/futurs-estudiants/blanquerna-a-les-escoles
https://premsa.blanquerna.edu/fullalumni/default.asp?Centre=17&seccio=RI&numbutlleti=15
https://premsa.blanquerna.edu/fullalumni/default.asp?Centre=17&seccio=RI&numbutlleti=15
https://drive.google.com/drive/folders/1Sc8R2oFhzh27u7IWhIb1rxTzbq1OPKUO
https://twitter.com/AlumniFCRI
https://www.facebook.com/AlumniBlanquernaFCRI/?ref=bookmarks
https://www.linkedin.com/groups/4401711
https://www.instagram.com/alumnifcri/
http://alumni.blanquerna.edu/
https://www.facebook.com/AlumniBlanquernaFCRI/photos/?tab=album&album_id=2122826521061557
https://www.facebook.com/pg/AlumniBlanquernaFCRI/photos/?tab=album&album_id=1182125278465024
https://www.facebook.com/pg/AlumniBlanquernaFCRI/photos/?tab=album&album_id=1182125278465024
https://www.facebook.com/pg/AlumniBlanquernaFCRI/photos/?tab=album&album_id=1859391140738431
https://www.facebook.com/pg/AlumniBlanquernaFCRI/photos/?tab=album&album_id=1859391140738431
http://www.milabblanquerna.cat/?page_id=3137&lang=ca
http://www.milabblanquerna.cat/
http://www.milabblanquerna.cat/?cat=1184&lang=ca
http://www.milabblanquerna.cat/?page_id=4589&lang=ca
http://premsa.blanquerna.edu/butlleti/Portada.aspx?NumButlleti=202
http://premsa.blanquerna.edu/butlleti/Portada.aspx?NumButlleti=202
https://publicacions.blanquerna.edu/larevista/
https://publicacions.blanquerna.edu/larevista/
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3.2.2. La institució fa pública informació sobre els resultats acadèmics i de satisfacció dels grups 

d’interès. 

 

 

 

 

La FCRIB-URL, segons el seu procés d'anàlisi i utilització de resultats (FT-D6-F15), recull la informació 
sobre els indicadors de les titulacions i els resultats de la satisfacció dels grups d'interès de manera 
sistemàtica des del primer curs d'implantació de les titulacions fins a la finalització dels estudis, en el 
context de la millora continuada que s'evidencia en els informes de seguiment de les titulacions 
oficials. 

En el cas de la FCRIB – URL, tota la informació relativa als indicadors de resultats acadèmics i el 
desenvolupament de les titulacions es troba publicada als informes de seguiments, d’accés públic. 
L’obtenció d’aquests indicadors és fruit dels processos i procediments vinculats a la garantia de la 
qualitat dels programes formatius dissenyats i implementats al SGIQ del centre; i recollits als 
Informes de Seguiment de les Titulacions –IST- (o, actualment, a l’Informe de Seguiment de Centre-
ISC). La sistemàtica de recollida d’informació que comporta el procés d’obtenció d’indicadors de 
resultats acadèmics es detalla en el marc de la Directriu 2 del SGIQ, amb codi FT_D2_F2. També són 
claus els procediments detallats en el procés d’anàlisi i utilització dels resultats (Directriu 6 del SGIQ, 
amb codi FT_D6_F15) i el procés de publicació d’informació sobre les titulacions (Directriu 7 del 
SGIQ, amb codi FT_D7_F16). Pel que fa les titulacions que s’acrediten, aquests indicadors es poden 
consultar, també, en l’apartat 3.6.2 d’aquest informe.  

El procés d’acreditació té un web específic per l’acreditació per ubicar tota la informació relacionada 
sobre els programes formatius vigents, l'històric del seguiment de les titulacions, l'evolució dels 
principals indicadors, la satisfacció dels grups d'interès i la informació sobre la inserció laboral dels 
titulats. Aquest web específic per a l’acreditació és accessible des de l’espai web de Garantia de 
Qualitat del centre; amb enllaç directe des de la pàgina inicial de la FCRIB i amb enllaços directes, 
també, des de l’espai-web de cada titulació i de la pestanya de “Coneix la Facultat”. 

 

  

La institució pública informació actualitzada, agregada, accessible i exhaustiva sobre els resultats 
acadèmics i de satisfacció de la titulació. 

http://acreditacio.blanquerna.edu/fcri/seguiment-de-titulacions/
http://www.blanquerna.edu/es/fcc/conoce-la-facultad/garant%C3%ADa-de-calidad/sgiq-centro
http://recursos.blanquerna.edu/17/premsa/F2_v4.pdf
http://www.blanquerna.edu/sites/default/files/FCC/qualitat.pdf
http://recursos.blanquerna.edu/17/premsa/F15_v4.pdf
http://recursos.blanquerna.edu/17/premsa/F16_v4.pdf
http://acreditacio.blanquerna.edu/fcri/
https://www.blanquerna.edu/ca/fcc/coneix-la-facultat/garantia-de-qualitat/organigrama-de-qualitat
https://www.blanquerna.edu/ca/fcc/coneix-la-facultat/garantia-de-qualitat/organigrama-de-qualitat
https://www.blanquerna.edu/ca/fcc/coneix-la-facultat


Autoinforme FCRIB                             Curs 2020-2021 

 

 28 

3.2.3. La institució publica el SGIQ en el qual s’emmarca la titulació i els resultats del seguiment i 

l’acreditació de la titulació. 

 

Entre els principis en què es fonamenta el Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la FCRIB 
destaquen la publicitat i la transparència, els quals es monitoritzen i garanteixen mitjançant els 
mecanismes de publicació periòdica d’informació actualitzada del sistema que facilita, al mateix 
temps, la rendició de comptes. Per aquest motiu, un cop aprovat el disseny del SGIQ es va procedir a 
la creació de l’espai Garantia de Qualitat a la web de la FCRIB-URL, que estableix el marc referencial i 
posa a disposició dels públics interns i externs el SGIQ del centre.  

• Garantia de Qualitat: presentació contextual del SGIQ i els seus principals objectius. 

• Organigrama de Qualitat:  Situa l’Oficina de Qualitat i la Comissió de Qualitat del centre en 
el marc de l’organigrama de la FCRIB. 

• Política i objectius de qualitat del centre: Sintetitza la política i els objectius de qualitat de la 
FCRIB. 

• Oficina de Qualitat: presentació de l’Oficina de Qualitat com a òrgan que vetlla per 
l’acompliment de les polítiques, estratègies i plans d’acció orientats a la qualitat i 
excel·lència de les titulacions i activitats docents, de recerca i de gestió en el marc de la 
FCRIB. 

• SGIQ del centre: permet accedir a documentació clau per al SGIQ de la FCRIB, com són: 

o El certificat que evidencia la valoració positiva del SGIQ de la FCRIB amb data del 23 
de febrer de 2009 

o Els processos SGIQ del centre actualitzats i organitzats seguint les directrius de les 
agències de Qualitat 

o El mapa de processos del centre.  

o Els informes biennals del Sistema de Garantia Interna de Qualitat 

o Els processos transversals de la URL al SGIQ  

• Documents relacionats i enllaços d’interès: permet accedir a documents clau, com el manual 
d’avaluació de l’activitat docent del professorat de la URL i accedir a webs d’interès com la 
de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). 

• Web d’acreditació: Enllaç al portal web d’acreditació on hi han penjades les evidències clau 
del procés d’acreditació pel que fa als programes formatius, el seguiment de les titulacions, 
l’evolució dels indicadors de les titulacions, així com altres evidències clau per al procés. 

Imatge. L’espai web d’acreditació i les pestanyes d’informació que incorpora. 

 
 

 

http://www.blanquerna.edu/es/fcc/conoce-la-facultad/garant%C3%ADa-de-calidad
http://www.blanquerna.edu/es/fcc/conoce-la-facultad/garant%C3%ADa-de-calidad/sgiq-centro
https://www.blanquerna.edu/ca/fcc/coneix-la-facultat/garantia-de-qualitat/organigrama-de-qualitat
http://www.blanquerna.edu/es/fcc/conoce-la-facultad/garant%C3%ADa-de-calidad
http://www.blanquerna.edu/ca/fcc/coneix-la-facultat/garantia-de-qualitat/organigrama-de-qualitat
http://www.blanquerna.edu/ca/fcc/coneix-la-facultat/garantia-de-qualitat/oficina-de-qualitat
http://www.blanquerna.edu/ca/fcc/coneix-la-facultat/garantia-de-qualitat/oficina-de-qualitat
http://www.blanquerna.edu/ca/fcc/coneix-la-facultat/garantia-de-qualitat/sgiq-centre
http://www.blanquerna.edu/sites/default/files/FCC/certificataudit.pdf
http://www.blanquerna.edu/sites/default/files/FCC/qualitat.pdf
http://www.blanquerna.edu/sites/default/files/FCC/procesos.jpg
https://www.blanquerna.edu/ca/fcc/coneix-la-facultat/garantia-de-qualitat/sgiq-centre
https://www.url.edu/es/innovacion-docente-y-calidad/seguimiento-y-evaluacion-de-la-calidad/sistemas-de-garantia-interna-de-calidad
http://www.blanquerna.edu/ca/fcc/coneix-la-facultat/garantia-de-qualitat/documents-relacionats-i-enlla%C3%A7os-d%E2%80%99inter%C3%A8s
http://www.aqu.cat/doc/doc_33062657_1.pdf
http://acreditacio.blanquerna.edu/fcri/
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Informació pública sobre els resultats del seguiment i l’acreditació de les titulacions 

 

Entenent el seguiment i l’acreditació com la culminació del denominat Marc VSMA (Verificació, 
Seguiment, Modificació i Acreditació), la web d’acreditació de la FCRIB és l’instrument essencial per 
oferir públicament els indicadors i les evidències que se’n deriven dels processos i procediments 
implementats en el marc del SGIQ amb l’objectiu de dur a terme la rendició de comptes.  

Aquest portal ofereix informació referent als programes formatius vigents, l’històric de seguiment de 
les titulacions, l’evolució dels indicadors de les titulacions, informació sobre la inserció laboral dels 
titulats, així com altres evidències clau per al procés de seguiment i acreditació.   

VALORACIÓ DEL CAI EN RELACIÓ A L’ESTÀNDARD 2 

 

• S’ofereix informació actualitzada, exhaustiva i pertinent sobre les característiques dels 
programes i el seu desenvolupament operatiu.  
 

• La informació és molt clara, llegible, agregada i accessible a tots els grups d’interès.  
 

• La institució publica informació actualitzada, agregada, accessible i exhaustiva sobre els 
resultats acadèmics i de satisfacció de la titulació.  

 

• La institució publica i difon de manera exhaustiva la política de qualitat, els processos del 
SGIQ i els elements que se’n deriven per a la rendició de comptes, que inclouen els resultats 
del seguiment i de l’acreditació.  

 
 
 

 
 

Proposta de valoració del CAI a l’estàndard 2: En progrés vers l’excel·lència 
 
L’estàndard s’aconsegueix completament i, a més, es considera que hi ha exemples de bones 
pràctiques que excedeixen el mínim requerit.  

- Informació a la web completa i actualitzada sobre les titulacions i els serveis: des de l’espai web 
de cada titulació es pot accedir, també, a les memòries i informes de seguiment dels títols.  

- Explicació exhaustiva sobre les pràctiques al web de cada titulació, per tal que tant els estudiants 
com els futurs estudiants puguin trobar de primera mà la informació necessària.  

- Blocs específics de les titulacions i de màsters constantment actualitzats que amplien la 
informació general i ajuden a crear una comunitat d’usuaris entre estudiants i professorat amb 
notícies de les titulacions i del sector. 

- Destacats i vídeos-presentació a la pàgina de cada titulació, així com les distincions que han rebut 
individualment en el marc dels rànquings on participen. 

- A l’espai del SGIQ es publica tota la informació sobre la garantia de qualitat a la FCRIB. 

- Els diferents canals de comunicació Alumni configuren una xarxa àmplia d’interaccions entre la 
població Alumni de la FCRIB i es presenten evidències que ho certifiquen. 

- El centre ha generat una web d’acreditació que complementa aquest autoinforme i permet 
visualitzar de manera clara, exhaustiva i pertinent totes les evidències requerides. 

http://acreditacio.blanquerna.edu/fcri/
http://acreditacio.blanquerna.edu/fcri/
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Anàlisi en relació a la perspectiva de gènere:  
 
ESTÀNDARD 2 
 

 L’anàlisi que es realitza de la informació pública requereix d’un major impuls a la segregació 
de les dades per gènere, ja que la presència és escassa.  

 El llenguatge escrit i gràfic, així com les imatges presents a tots els mitjans de la Facultat, 
interns i externs no presenten cap connotació que vagi en contra de la igualtat de gèneres. 

 S’impulsarà, com s’ha realitzat durant els últims dos anys un major impuls a la visibilitat de la 
perspectiva de gènere. 

 Desenvolupar un Pla d’Igualtat propi de la FCRIB 

 

Afectacions Covid-19 
 
La comunicació cap als diferents públics d’interès de la Facultat sempre ha estat una prioritat per a la 
institució. Els canvis i actualitzacions constants fruit del context, juntament amb el confinament de 
tots els stakeholders de la FCRIB, han fet que la comunicació prengués encara més importància. 
 
En primer lloc, la pàgina web de Blanquerna i del centre han esdevingut els canals principals a través 
dels quals la Facultat ha pogut difondre puntualment als seus grups d’interès la informació de 
referència sobre el seguiment de la Covid-19 Blanquerna-URL i els protocols d’actuació per a fer de 
Blanquerna un espai segur.  
 
D’altra banda, pel que fa al funcionament òptim de les classes a distància, les guies docents van ser 
puntualment actualitzades afegint els canvis que requeria l’adaptació al context Covid-19 assignatura 
a assignatura i, en paral·lel, es va intensificar més que mai el protagonisme del Campus Virtual 
SCALA. En conseqüència, SCALA ha esdevingut una eina essencial per al seguiment de la docència 
durant el període online. És a través d’aquesta plataforma que els professors han pogut comunicar-se 
directament amb els estudiants, compartir-hi documents rellevants per a l’assignatura, obrir tasques 
per al lliurament d’exercicis i treballs i, en definitiva, per a desplegar correctament la seva actuació 
docent. 
 
Finalment, el Gabinet de Comunicació del centre ha estat responsable de la difusió dels canvis 
relatius als esdeveniments programats, majoritàriament traslladats al món online. L’equip de 
Comunicació ha vetllat per a garantir la informació actualitzada de les titulacions i els serveis del 
centre partint dels canals de comunicació existents i detallats al SGIQ, que han continuat funcionant 
puntualment; i entre els quals destaquen molt especialment el full informatiu, un butlletí setmanal 
enviat a través del correu electrònic; i el flash informatiu; comunicats enviats per a notificar 
informació d’interès als públics interns. En aquest nou context d’excepcionalitat, aquests instruments 
ha estat dos dels recursos més emprats per a recolzar la informació web i les xarxes socials, així com 
per a comunicar informacions d’actualitat sobre les titulacions i serveis del centre, com ara notícies 
relacionades amb els recursos de la Biblioteca o  bé l’anunci d’activitats organitzades, com ara 
webinars. 
 
Evidentment, durant el confinament es van haver de cancel·lar la totalitat dels esdeveniments 
programats. Una de les tasques del Gabinet de Comunicació ha estat traslladar, en la mesura del 
possible, a contextos virtuals els actes i esdeveniments previstos que van quedar afectats pel context 
Covid-19. És el cas de totes les conferències programades o la presència a la Firacampusvirtual (que 
ha substituït l’antic Saló de l’Ensenyament).  

 

  

https://www.blanquerna.edu/ca/coronavirus
https://www.blanquerna.edu/ca/coronavirus/fem-de-blanquerna-un-espai-segur
https://www.blanquerna.edu/ca/coronavirus/fem-de-blanquerna-un-espai-segur
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3.3 ESTÀNDARD 3. EFICÀCIA DEL SGIQ10  

 
 

 

Tal com es desprèn dels processos d’acreditació viscuts prèviament, així com de la informació que 
detallarem a continuació, el SGIQ implementat facilita el procés de disseny i aprovació de les 
titulacions; garanteix la recollida d’informació dels resultats rellevants per a la gestió eficient de les 
titulacions; facilita el procés de seguiment i la millora continuada de la qualitat dels estudis (partint 
de l’anàlisi de dades/indicadors objectius); i, finalment, facilita el procés d’acreditació de les 
titulacions oficials del centre assegurant-ne un desenvolupament satisfactori.  

El SGIQ de la FCRIB es va dissenyar entre els anys 2007 i 2008 rebent la valoració positiva d’AQU el 23 
de febrer de 2009 en el marc del programa AUDIT i dels processos transversals de la URL consensuats 
prèviament tenint en compte l’estructura federal de la Universitat. És per això que existeixen 
processos (o fases de processos) i procediments compartits per totes les institucions de la URL, quan 
les responsabilitats dels mateixos recauen pròpiament en la Universitat o bé per raons de rellevància 
institucional i/o operativitat en el seu desenvolupament. En aquest sentit, la Unitat de Qualitat i 
Innovació acadèmic-Docent (UQIAD) i les comissions de participació de les institucions federades 
desplegades en el marc del Vicerectorat de Política Acadèmica de la URL, són agents clau en les 
etapes d’actualització i modificació dels processos comuns a la globalitat dels centres. 

L’aprovació del SGIQ de la FCRIB va ser clau per al disseny i implementació dels processos i 
procediments que vetllen per la qualitat del centre seguint les directrius del programa AUDIT i amb la 

implicació de tots els càrrecs de govern, òrgans, comissions i serveis com a garants de la qualitat en 
una progressiva millora de la cultura de la qualitat del centre: 

 Directrius del SGIQ de la FCRIB, estipulades pel programa AUDIT 

0 Seguiment, revisió i millora del SGIQ 

1 Definició de la política i els objectius de Qualitat 

2 Garantia de la qualitat dels programes formatius 

3 Orientació dels ensenyaments als estudiants 

4 Garantia i millora de la qualitat del personal acadèmic 

5 Gestió i millora de la qualitat dels recursos materials i els serveis 

6 Anàlisi dels resultats i propostes de millora 

7 Publicació d’informació sobre les titulacions 

 
Les directrius del SGIQ de la FCRIB incorporen els diversos processos i procediments del centre, 
seguint una codificació clara, entenedora i sistemàtica. En l’explicació del mapa de processos, la 
FCRIB distingeix entre processos operatius, estratègics i de suport: 
 

 

 

 

 

 

 
10 Les evidències d’aquest estàndard es poden consultar a la web d’acreditació. 

La institució disposa d’un Sistema de Garantia Interna de la Qualitat formalment establert i 
implementat que assegura, de manera eficient, la qualitat i la millora contínua de la titulació.  

https://www.blanquerna.edu/sites/default/files/FCC/certificataudit.pdf
https://www.url.edu/innovacio-docent-i-qualitat/seguiment-i-avaluacio-de-la-qualitat/sistemes-de-garantia-interna-de-qualitat
http://acreditacio.blanquerna.edu/fcri/7-evidencies-i-indicadors/estandard-3-eficacia-del-sgiq/
https://www.blanquerna.edu/sites/default/files/FCC/qualitat.pdf


Autoinforme FCRIB                             Curs 2020-2021 

 

 32 

Gràfic . Mapa de processos operatius, estratègics i de suport 

 

 

 
 
3.3.1. El SGIQ implementat té processos que garanteixen el disseny, l’aprovació, el seguiment i 
l’acreditació de les titulacions.11  

 
La Directriu 2 del programa AUDIT “Garantia de Qualitat dels programes formatius” es desenvolupa 
seguint els processos transversals de la URL. D’aquests, es desplega el procés de Garantia de Qualitat 
dels programes formatius de la FCRIB (FT-D2-F2), que engloba la planificació, el disseny, l’aprovació, 
el seguiment, la modificació i l’extinció de les titulacions; i, també, el procés d’acreditació de les 
titulacions (FT-D2-F17). 
 
Per a desenvolupar els processos del marc VSMA, es revisen periòdicament les directrius oficials dels 
programes formatius. Tal com es detalla al SGIQ de la FCRIB, els directors de les titulacions oficials 
juguen un paper clau per garantir els mecanismes de disseny, control, aprovació i planificació de les 
titulacions. També juguen un paper clau, juntament amb l’Oficina de Qualitat, en la revisió periòdica 
de la titulació. En aquest punt, el procés que se segueix per a garantir la qualitat del programes 
formatius del centre, vehiculat per l’elaboració dels Informes de Seguiment de Centre, ens permet 
recollir l’estat de la qüestió de cada titulació oficial partint d’una àmplia varietat d’indicadors 
quantitatius i qualitatius de referència: 
 
 

 
11 En el moment de redacció del present autoinforme, la FCRIB es troba en fase de revisió del conjunt de processos i procediments del 

centre per a la seva actualització i posterior certificació.  

 

http://recursos.blanquerna.edu/17/premsa/F2_v4.pdf
http://www.aqu.cat/universitats/mvsma/index_es.html#.V9lavpOLTm1
http://acreditacio.blanquerna.edu/fcri/seguiment-de-titulacions/
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Font d’informació Tipologia d’indicadors i/o evidències aportades 

Oficina de Qualitat 

Memòries verificades 
Informes de Seguiment 
Informes biennals del SGIC 
Taules d’indicadors de cada títol 
Modificacions aprovades 
Devolucions realitzades per la UQIAD-URL 
Devolucions realitzades por les agències de qualitat 
Informes de resultats d’enquestes de satisfacció 

Secretaria acadèmica 
Indicadors acadèmics i de PDI 
Informe de queixes i suggeriments 
 

Secretaria d’Investigació i Postgraus 

Indicadors de professorat 
Indicadors de recerca 
Gestió de cursos i jornades de formació, així com de projectes de 
recerca 

Òrgan Específic de Centre (OEC) 
Informes d’autoavaluació del professorat 
Informes de responsables acadèmics 
Informes globals d’avaluació de la docència 

Institut de Recerca 
Estudis estratègics de les perspectives de la comunicació i les 
relacions internacionals  

Microstrategy (URL) i aplicatiu Estadística 
Matrícula (FB) 

Indicadors acadèmics i docents  

Servei de Pràctiques 
Indicadors de pràctiques /Memòria anual de pràctiques 
Informes de resultats d’enquestes de satisfacció a estudiants i 
ocupadors 

Oficina de Relacions Internacionals 
Indicadors de mobilitat  
Informes de resultats d’enquestes de satisfacció a estudiants i 
professorat en mobilitat. 

Informàtica Indicadors de satisfacció d’estudiants, PDI, PAS 

Borsa de Treball/Carreres professionals 
Alumni 

Indicadors d’ocupació i satisfacció de titulats 
Estudis anuals d’inserció laboral, perfils i funcions dels egresats. 
Jornades/cursos/trobades amb Alumni i ocupadors 
Jornades i cursos d’Orientació Professional 

Consell de delegats Actes de reunions del Consell de Delegats 

Serveis 
Indicadors de seguiment dels serveis/Memòries del 
servei/Activitats dels serveis 

 

Els Informes de Seguiment de les Titulacions (del 2009-2010 al 2012-13) i, posteriorment, els 
Informes de Seguiment de Centre (ISC) (a partir del curs acadèmic 2013-2014 i següents), han 
consolidat mecanismes per a la revisió sistemàtica de les titulacions i per a una anàlisi aprofundida de 
la qual es deriven anualment plans de millora que, en alguns casos, han generat: 

 

a) o bé processos de (re)verificació tramitats amb les agències: 

És el cas, en el curs 2014-2015, de la (re)verificació dels tres Graus en Comunicació, que van canviar 
sensiblement la seva denominació: Grau en Comunicació Audiovisual, Grau en Periodisme i 
Comunicació Corporativa i el Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting. També és el cas 
de tres dels set Màsters Universitaris (Producció i Comunicació Cultural, Comunicació Política i Social 
i Direcció d’Art en Publicitat), (re)verificats per a la seva implementació el passat curs acadèmic 15-
16. 

 

http://acreditacio.blanquerna.edu/fcri/seguiment-de-titulacions/
http://acreditacio.blanquerna.edu/fcri/seguiment-de-titulacions/
http://www.blanquerna.edu/ca/grau-comunicacio-audiovisual
http://www.blanquerna.edu/ca/grau-periodisme-comunicacio-corporativa
http://www.blanquerna.edu/ca/grau-periodisme-comunicacio-corporativa
http://www.blanquerna.edu/ca/grau-publicitat-relacions-publiques-marqueting
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b) o bé sol·licituds de modificacions tramitades i canalitzades via Junta de Govern de la URL.  

Pel que fa les titulacions que s’avaluen en el marc de l’actual procés d’acreditació, els plans de 
millora poden consultar-se a l’apartat 4 del present autoinforme; mentre que les taules amb l’històric 
de modificacions substancials i no substancials de les titulacions que s’acrediten es presenten com a 
annex 1. 

D’altra banda, el conjunt d’aquests processos desplegats i consolidats ha permès a la FCRIB fer front 
a dos processos d’acreditació de títols, previs a l’actual, que s’han assolit de manera favorable en tots 
els casos (8 titulacions). 
 

Titulacions acreditades – Primer procés d’acreditació FCRIB - autoinforme 2016-2017 

Denominació Codi RUCT Crèdits ECTS Any 
d’implantació 

Responsable de la 
titulació 

Grau en Relacions Internacionals 2502700 240 2012 Llic. Onno Gerard 
Hubert Seroo 

Màster Universitari en Periodisme 
Avançat. Reporterisme 

4313823 60 2013 Dr. Joaquim Roglan 

Màster Universitari en Estratègia i 
Creativitat Publicitàries 

4313829 60 2013 Dr. Josep Rom 

Màster Universitari en Ficció en 
Cinema i Televisió. Producció, guió 
i realització. 

4313837 60 2013 Dr. Fernando de Felipe 

 

Titulacions acreditades – Segon procés d’acreditació FCRIB – autoinforme 2018-2019 

Denominació Codi RUCT 
Crèdits 
ECTS 

Any 
d’implantació 

Responsable de la 
titulació 

Màster Universitari en Direcció d’Art en 
Publicitat 

4315195 
 

60 2015 Dr. Josep Rom 

Màster Universitari en Comunicació 
Política i Social 

4315224 60 2015 
Dr. Alfons Medina 
Dr. Albert Sàez 

Màster Universitari en Producció i 
Comunicació Cultural 

4315194 
 

60 2015 Dr. Lluís Anyó 

 

 

Titulacions que s’acrediten al llarg del curs acadèmic 2020-2021 

CODI 
MECD 

NIVELL DENOMINACIÓ 
VERIFICACIÓ / 
RENOVACIÓ 

ACREDITACIÓ 
DMA12 VISITA SEMESTRE 

2503130 Grau 
Periodisme i Comunicació 
Corporativa 

 
08/07/2015 

 
08/07/2021 2021 Primer 

2503175 Grau Comunicació audiovisual 08/07/2015 08/07/2021 2021 Primer 

 
12 DMA: Data Màxima d’Acreditació. 
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2503176 Grau 
Publicitat, Relacions 
Públiques i Màrqueting 

08/07/2015 08/07/2021 2021 Primer 

431382  Màster 
Periodisme avançat. 

Reporterisme  
15/09/2017 15/09/2021 2021 Primer 

431382  Màster 
Estratègia i creativitat 

publicitàries  
15/09/2017  15/09/2021 2021 Primer 

4313837 Màster 
Ficció en cinema i televisió. 
Producció, guió i realització 

15/09/2017  15/09/2021 2021 Primer 

5600276 Doctorat 
Programa de Doctorat en 
Comunicació13 

23/07/2013 23/07/2019 2021 Segon 

 
3.3.2. El SGIQ implementat garanteix la recollida d’informació i dels resultats rellevants per a la 
gestió eficient de les titulacions, en especial els resultats acadèmics i la satisfacció dels grups 
d’interès.  
 

La gestió de la informació per a recollir, analitzar i utilitzar la informació sobre les titulacions del 
centre es troba detallada en el SGIQ, en el marc de la Directriu 6 (FT-D6-F15), partint dels instruments 
que s’especifiquen i que es presenten al llarg d’aquest apartat. Veurem, primer, els instruments que 
garanteixen la recollida d’informació en relació a la satisfacció. 

 

Instruments per a la recollida d’indicadors de satisfacció 

Tal com es desprèn de la informació aportada en la següent taula-resum, el centre disposa 
d’instruments establerts per a la recollida i anàlisi d’informació relativa a la satisfacció dels principals 
grups d’interès (estudiants, PDI i PAS, Alumni i ocupadors): 

 

Taula. Resum instruments per a la recollida d’indicadors de satisfacció  

 
13 L’acreditació del Programa de Doctorat es va ajornar dos anys i tindrà lloc el segon semestre del curs 2020-2021. 

Grup 
d’interès 

Tipologia Responsable Població/Mostra Periodicitat 
Última 
edició 

Alumnes 
de Grau 

Satisfacció alumnes de 
Graus amb la docència: 
Assignatura, seminari, 
pràctiques i TFG 

Oficina de Qualitat-
FCRIB 

Conjunt dels 
alumnes de Grau 

Semestral 05/2020 

Satisfacció dels alumnes de 
segon i quart amb els 
serveis de la Facultat 

Oficina de Qualitat-
FCRIB / 
UQBlanquerna 

Conjunt dels 
alumnes de 
segon i quart 
curs 

Quatriennal 05/2020 

Enquesta de mobilitat 
Erasmus 

Oficina Relacions 
Internacionals / 
FCRIB 

Estudiants 
Incoming 

Semestral 05/2020 

Alumnes 
de Màster 

Satisfacció alumnes amb la 
docència global assignatures 
MÀSTERS Universitaris 

Oficina de Qualitat-
FCRIB 

Conjunt dels 
alumnes de 
Màster 
Universitari 

Anual 05/2020 

http://recursos.blanquerna.edu/17/premsa/F15_v4.pdf
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Satisfacció alumnes de Graus amb la docència: 

Els estudiants responen una enquesta de valoració de cadascuna de les assignatures en què estan 
matriculats. Els qüestionaris, que estan redactats de manera comuna per les Oficines de Qualitat de 
les diferents facultats que formen part de Blanquerna, tenen una categorització i una ponderació de 
les diferents dimensions comunes a tota la URL. Les enquestes es responen de manera digital al llarg 
de dues setmanes, ja sigui via web o amb l’App Blanquerna Sigma. Aquesta, creada per l’empresa 
responsable del programa de gestió acadèmcia (Sigma), està pensada per als alumnes i conté les 
Qualificacions finals i les Enquestes. De fet, el seu desenvolupament és una de les accions que s’han 
dut a terme per augmentar la participació de l’estudiant. 

Els resultats de les enquestes són un element fonamental per valorar el progrés i els resultats 
d'aprenentatge en termes de competències; al mateix temps, són un indicador clau per a l’avaluació 
de l’activitat docent. Es poden consultar els informes individualitzats de cada professor en relació a 
l’avaluació d’un grup classe. 

A continuació es pot observar una taula amb les dades de participació global dels alumnes de Graus 
dels últims cursos. Tot i que les dades de participació són força satisfactòries, des de l’Oficina de 
Qualitat de la FCRIB, juntament amb els membres de l’equip directiu del centre, es fa un seguiment 
periòdic per tal de pujar encara més aquest percentatge. 

 

 

 

Taula. Participació global dels alumnes de Grau. Enquestes FCRIB  

Professorat 

Satisfacció global amb 
l’activitat docent, de 
coordinació, de gestió i els 
serveis 

Oficina de Qualitat-
FCRIB / 
UQBlanquerna 

Conjunt del PDI Triennal 2019 

Serveis 
Satisfacció amb les tasques i 
serveis 

Oficina de Qualitat-
FCRIB / 
UQBlanquerna 

Conjunt del PAS Triennal 2019 

Graduats 

Satisfacció dels titulats a 
Grau i Màster 

AQU 

Egresats (Graus i 
Màsters) 

Triennal 2019 

Inserció professional dels 
titulats a Grau i Màster 

Carreres 
professionals / 
Informàtica / AQU 

Triennal 2017 

Satisfacció, ocupació i 
adequació de la feina als 
estudis, dels titulats a Grau i 
Màster 

Carreres 
professionals FCRIB 

Anual 2020 

Ocupadors 

Satisfacció de les empreses 
amb els alumnes de 
pràctiques 

Pràctiques / Unitat 
de Qualitat FCRIB 

Ocupadors i 
empreses amb 
conveni de 
pràctiques 

Anual 2020 

Enquesta Outlook 
Blanquerna d’opinió i 
tendències del sector de la 
comunicació   

Unitat de Qualitat 
FCRIB / Institut de 
Recerca FCRIB 

Alumni, 
ocupadors, 
grups d’interès 
externs 
(stakeholders) 

Anual 2020 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DD6oDYCR4CHlSWP-6Yx5hT1BcGANdaVe
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sigma.mobile.target.blq&hl=en_US
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Curs 

2016-2017 

Curs 

2017-2018 

Curs 

2018-2019 

Curs 

2019-2020 

Participació dels alumnes de 

Grau 
63,22 % 61,40 % 65,59% 61,02% 

 

Enquestes de satisfacció dels alumnes amb els serveis de la Facultat:  

El curs 2015-2016 es va implementar la primera enquesta de satisfacció amb els serveis dels alumnes 
de segon i quart curs de les titulacions de Grau. Aquesta enquesta, que es realitza cada quatre anys 
per al conjunt de les Facultats Blanquerna, permet obtenir un nou indicador d’interès en relació a 
l’estat de la qüestió dels principals serveis que han de garantir la qualitat i l’excel·lència del centre i 
de les titulacions que imparteix.  

Taula. Participació dels alumnes de Grau a l’enquesta de serveis.  

 Població Mostra % Participació Valoració mitjana 

Curs 2015-2016 630 160 25,40 % 6,46 

Curs 2019-2020 676 131 19,38 % 6,55 

 

Enquestes de mobilitat ERASMUS:  

Des del segon semestre del curs acadèmic 2018-2019, l'Oficina de Relacions Internacionals de la 
FCRIB va implementar semestralment una enquesta online per als seus estudiants incoming, que 
inclou no només una valoració de la seva estada a la Facultat com a alumnes d'intercanvi, sinó que 
també recull les seves opinions sobre el servei que ofereix l'Oficina de Relacions Internacionals, les 
assignatures de la Facultat, el seminari Welcome per a estudiants Incoming i altres serveis de la 
Facultat. Enguany, la participació de l’enquesta ha baixat poc substancialment com a conseqüència, 
molt provablement, del context Covid-19. 

Taula. Participació dels estudiants incoming a l’enquesta de Mobilitat Internacional. 

 
Curs 

2016-2017 

Curs 

2017-2018 

Curs 

2018-2019 

Curs 

2019-2020 

Participació dels estudiants 

incoming 
NA NA  38,71 % 31% 

 

Satisfacció alumnes amb la docència global assignatures Màsters Universitaris: 

El qüestionari de satisfacció dels alumnes de màster s’ha modificat a partir del curs acadèmic 2018-
2019 augmentant el nombre de preguntes a 11, fent-ho coincidir amb el qüestionari de Grau. A més, 
s’han portat a terme diferents accions per millorar el percentatge de resposta de l’enquesta, com 
l’aplicació Blanquerna Sigma que s’ha detallat en l’apartat relatiu a les enquestes de Grau, o els 
recordatoris a través del correu electrònic dels terminis màxim per a respondre-les i un espai de 
temps a Seminari destinat a respondre-les amb el coordinador. Tanmateix, aquest punt, és encara, 
un aspecte de millora. 

 

Taula. Participació global dels alumnes de Màster Universitari. Enquestes FCRIB 

http://recursos.blanquerna.edu/17/acreditacio/Estandard3/Enquestes-Satisfaccio/Model-Questionaris/Enquesta-Satisfaccio-Estudiants-Master.pdf
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Curs 

2016-2017 

Curs 

2017-2018 

Curs 

2018-2019 

Curs 

2019-2020 

Participació dels alumnes de 

Màster Universitari 
59,02 % 55,28 % 45,95 41,22% 

 

Enquestes de satisfacció global amb l’activitat docent, coordinació i de gestió del PDI: 

Aquesta enquesta, que es realitza triennalment, mesura la satisfacció global per part del conjunt del 
professorat amb l’activitat docent, la gestió i els serveis.  

Com es pot observar als resultats de participació entre el conjunt del professorat de la FCRIB les 
dades de participació són molt satisfactòries. En el cas dels Màsters Universitats més d’un 80% del 
professorat va contestar l’enquesta a l’última edició (curs 2018-2019).  

 

Taula. % Participació de l’enquesta de satisfacció del PDI en el conjunt de les Facultats de la 
Fundació Blanquerna: 2019.  

 Univers Mostra % de resposta 

FP
C

EE
 

Grau 333 205 61,56 % 

Màster 221 106 47,96 % 

Total 554 311 56,14 % 

FC
S 

Grau 207 114 55,07 % 

Màster 59 26 44,07 % 

Total 266 140 52,63 % 

FC
R

IB
 

Grau 281 168 59,79 % 

Màster 47 39 82,98 % 

Total 328 207 63,11 % 

TOTAL BLANQUERNA 1.148 658 57,35 % 

 

Per altra banda, el fet de tenir dades de 3 edicions fa que es disposi d’un indicador molt interessant 
per a percebre la satisfacció del PDI que, en termes generals, s’ha incrementat substancialment en 
els darrers anys. 

Taula. Històric de participació a l’enquesta de satisfacció del PDI a la FCRIB  

 Curs  

2013-2014 

Curs  

2015-2016 

Curs  

2018-2019 

Grau en Periodisme i Comunicació 
Corporativa 

Univers 52 59 47 

Mostra 21 20 27 

% 40% 33,9% 57,5% 

Grau en Publicitat, Relacions 
Públiques  i Màrqueting 

Univers 37 36 42 

Mostra 22 13 32 

% 59% 36,1% 76,2% 

Grau en Comunicació Audiovisual Univers 45 45 30 

http://recursos.blanquerna.edu/17/acreditacio/acreditacio19/PropostaEnquestaPDI2019.pdf
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Mostra 21 15 15 

% 47% 33,3% 50% 

Grau en Relacions Internacionals 

Univers 15 54 54 

Mostra 9 7 26 

% 60% 13% 48,2% 

Grau en Gestió de la Comunicació 
Global 

Univers NA NA 14 

Mostra NA NA 8 

% NA NA 57,1% 

Tronc Comú CCSS / Humanitats 

Univers 76 65 72 

Mostra 35 22 50 

% 46% 33,9% 69,4% 

Idiomes 

Univers 76 14 22 

Mostra 35 3 9 

% 46% 21,4% 40,9% 

Màsters Universitaris 

Univers 79 97 47 

Mostra 25 17 39 

% 31,7% 17,5% 83% 

 

Enquestes de satisfacció amb les tasques i serveis del PAS: 

L’enquesta de satisfacció del PAS es realitza amb caràcter triennal14 per al conjunt de les Facultats 
Blanquerna. Permeten obtenir una radiografia molt acurada dels principals punts forts i febles 
detectats pel conjunt del PAS.  

Taula. % dades participació enquesta satisfacció del PAS a la Facultat de Comunicació i Relacions 
Internacionals Blanquerna 

CURS Població Nº respostes Participació PAS (%) 

2013-2014 33 29 87,88 

2015-2016 33 21 63,64 

2018-2019 40 24 60,00 

 

Enquesta de satisfacció dels titulats a Graus i Màsters (AQU) 2019 

Les 3 facultats de Blanquerna van participar el curs 2018-2019 com a centres pilot de la URL en 
l’enquesta de satisfacció dels titulats de Grau i Màsters.  

Com es mostra a la taula següent, tot i ser la primera participació i haver estat triat uns mesos 
després del període normal per poder fer les enquestes, els resultats de resposta es troben entre els 
més alts que s’obtenen habitualment entre els egressats del conjunt d’universitats.  

 

Taula. % Participació enquesta satisfacció dels titulats a Graus i Màsters AQU 2019 (FCRIB) 

Titulació  Població Mostra % resposta 

 
14 Aquesta enquesta va iniciar-se de manera biennal i posteriorment s’ha passat a fer de manera triennal, com la del PDI. S’han realitzat 
enquestes de satisfacció del PAS els cursos 13-14, 15-16 i 18-19. 

http://recursos.blanquerna.edu/17/acreditacio/Estandard3/Enquestes-Satisfaccio/Model-Questionaris/Enquesta-Satisfaccio-PAS.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_13354477_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_56675594_1.pdf
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Grau en Cinema i Televisió  42 13 30,95 

Grau en Periodisme 85 24 28,23 

Grau en Publicitat i Relacions Públiques 142 41 28,87 

Grau en Relacions Internacionals 56 22 39,28 

MU Periodisme Avançat. Reporterisme 18 5 27,78 

MU en Ficció en Cinema i Televisió. Producció, Guió i Realització 12 6 50,00 

MU en Estratègia i Creativitat Publicitàries 26 4 15,38 

MU en Comunicació Política i Social 14 6 42,86 

MU en Direcció d’Art en Publicitat 8 2 25,00 

MU en Producció i Comunicació Cultural 20 10 50,00 

 

Enquestes d’Inserció professional dels titulats a Grau i Màster (AQU): 

La URL ha participat a l’enquesta d'inserció laboral coordinada per AQU Catalunya durant les últimes 
3 edicions, amb la qual s’obtenen dades i referents sobre la qualitat de la inserció i els seus graduats. 
La participació dels nostres titulats ha estat sempre força satisfactòria, assolint nivells de resposta 
força representatius. Les titulacions de la FCRIB es troben agrupades dins de l’àmbit “comunicació” 
tal i com queda reflectit a la taula següent:  

 

Taula. % Participació enquesta d’inserció professional dels titulats a Graus i Màsters AQU 2017 i 2020. 

 AQU 2017 AQU 2020 

Titulació Població Mostra 
% 

resposta 
Població Mostra 

% 

resposta 

Grau en Periodisme 112 63 56,30% 77 35 45,50% 

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting 132 62 47% 123 64 52% 

Grau en Comunicació Audiovisual 88 54 61,40% 46 24 52,20% 

MU en Periodisme Avançat 

150 67 44,70% 140 53 37,90% MU en Estratègia i Creativitat Publicitàries 

MU en Ficció en Cinema i Televisió. Producció, Guió i 

Realització 

 

Enquestes de satisfacció, ocupació i adequació de la feina als estudis dels titulats de Grau i Màster 
a la FCRIB: 

El servei Borsa de Treball/Carreres Professionals duu a terme anualment una enquesta als titulats on 
es valora la satisfacció amb la formació rebuda, l’ocupació i l’adequació de la feina als estudis cursats. 
Les dades aportades sobre ocupació, nous perfils i entorns professionals donen un coneixement 
proper i exhaustiu de la inserció professional i de la satisfacció amb la formació rebuda dels 
estudiants que han passat per la Facultat.  

 

 

http://www.aqu.cat/estudis/ilaboral_2014.html#.XHfBia1Dl3k
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Taula. Participació global dels alumnes a les enquestes de satisfacció, ocupació i adequació de la feina als 
estudis. 

 
Curs 

2016-2017 

Curs 

2017-2018 

Curs 

2018-2019 

Curs 

2019-2020 

Participació dels alumnes de 

Grau 
72,90% 77,70 % 76,38 % 60,50 % 

Participació dels alumnes de 

Màster Universitari 
89,83% 69,60 % 78,80 % 57,50 % 

 

Satisfacció de les empreses amb els alumnes de pràctiques 

Aquesta enquesta biennal recull els resultats d’un qüestionari enviat a 380 persones que van exercir 
com a tutors dels alumnes de Grau i Màsters a les principals empreses i institucions durant el curs 
acadèmic 2019-2020. Els resultats aporten la valoració de 102 tutors de pràctiques i/o ocupadors, 
que representen un 26,84% del total. Aquesta enquesta no només aporta la satisfacció amb els 
alumnes de pràctiques sinó que sondeja les necessitats del sector, nous perfils i la intenció i 
possibilitats d’ocupació prevista. 

Enquesta Outlook Blanquerna d’opinió i tendències del sector de la comunicació: 

L’enquesta anual Outlook Blanquerna és un estudi estratègic que busca obtenir les claus de futur per 

a les empreses del sector de la comunicació. Aquesta recull els resultats de més de 400 professionals 

del sector de la Comunicació formats a Blanquerna i que treballen per a les principals empreses del 

país. La FCRIB està, per tant, en constant contacte amb les empreses del sector, tant a través 

d’aquests estudis com amb enquestes periòdiques als ocupadors o centres de pràctiques, entre 

d’altres. 

Taula. Nombre de professionals que han participat a l’enquesta. 

 
Curs 

2017-2018 

Curs 

2018-2019 

Curs 

2019-2020 

Participació Outlook Blanquerna > 400 476 438 

 

Altres instruments que permeten garantir la recollida d’indicadors per a la millora de les 
titulacions:  
 

- Informes relatius als processos  de pràctiques en empreses i mobilitat per part d'estudiants. Els 
coordinadors de pràctiques recullen les diferents evidències sobre els índexs de satisfacció per 
part dels alumnes, els informes dels tutors de les empreses, i dels propis tutors de la Facultat. 
D'altra banda, des de l'oficina de Relacions Internacionals es sistematitza la recollida d'informació 
sobre els processos de mobilitat. Tota la informació relativa als processos de mobilitats i 
pràctiques es troba recollida al SGIQ; concretament a les fitxes FT_D3_F5 i FT_D3_F6, 
respectivament.  
 

- Informes que es desprenen de l'elaboració dels TFG/TFM. Dins de la Directriu 3 "Com la FCRIB 
orienta els seus ensenyaments cap als estudiants", s'ha dissenyat un procés de Gestió de 
l'orientació professional als estudiants que inclou el desenvolupament del TFG/TFM. Els 
professionals i experts, sovint procedents de l'exterior de la Facultat, s'integren en els tribunals 
que avaluen el resultat final d'aquests treballs. Les seves opinions i valoracions queden recollides 

http://recursos.blanquerna.edu/17/premsa/F5_v4.pdf
http://recursos.blanquerna.edu/17/premsa/F6_v4.pdf
http://recursos.blanquerna.edu/17/premsa/F16_v4.pdf
http://recursos.blanquerna.edu/17/premsa/F16_v4.pdf
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en els informes finals que elaboren els tribunals, que formen part substancial de la nota final de 
l'estudiant en el seu TFG/TFM. 

 
- Reunions de l’alumnat amb el tutor i a través del Consell de Delegats . Els estudiants escullen un 

delegat en la seva representació per tenir una interlocució directa amb els Directors de 
Grau/Postgrau i els coordinadors de mòdul (Grau) o titulació (Postgrau). Aquest delegats es 
reuneixen perquè els directors i coordinadors tinguin constància dels seus suggeriments. 
D’aquesta manera, en els informes de seguiment, es pot donar per consolidada una bona pràctica 
dins del procés d’acompanyament i millora dels canals de comunicació de l’alumne.  

 

- Informe anual del sistema de bústia i suggeriments del centre. Permet l'estudi, seguiment i 
resolució de qualsevol incidència que es puguin detectar. Mitjançant el campus virtual del centre, 
es recullen totes les sol·licituds (felicitacions, incidències, millores, queixes i reclamacions) que 
poden interposar directament els alumnes, PAS i PDI del centre. Aquesta bústia de suggeriments 
complementa el procés de queixes de tipus acadèmic que es recullen en la normativa de 
funcionament del centre.  

 

- Avaluació del professorat dins del programa Docentia. Anualment, la FCRIB activa un 
procediment d’avaluació de la docència a la Facultat. Per a poder realitzar aquesta avaluació de 
manera totalment digitalitzada i mecanitzada, des del passat 2019-2020 disposem d’una nova 
aplicació que va tenir una implantació molt positiva. Algunes de les millores incorporades pel que 
fa aquest mecanisme d’avaluació del professorat es la digitalització i mecanització de tot el 
procés; des de la seva primera fase (aportant els resultats de les enquestes de satisfacció dels 
alumnes), passant per l’elaboració de l’autoinforme del professor, l’avaluació del responsable 
acadèmic, l’assignació de les ponderacions incloses al manual Docentia URL vigent, l’informe de 
l’òrgan específic de centre (OEC) i, finalment, l’informe global de la  Facultat, amb els resultats 
globals, els punts forts i les oportunitats de millora, anomenat Informe global d'avaluació de la 
docència del Centre. Per tant, els indicadors que s’obtenen permeten garantir la qualitat i la 
millora de les titulacions. 

 

Gràfic. Nou aplicatiu de Suport a Docentia  
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Taula. Valoració mitjana i nombre total de professorat avaluat del centre segons la dimensió avaluada i la 
categoria Docentia15 a la darrera convocatòria (2019). 

 

 VALORACIÓ MITJANA 

PDI 
avaluat 

Planificació Desenvolupament Resultats 
Actualització i 

innovació 
Qualificació 

Junior 7 94,25 96,79 93,02 92,32 94,57 

Consolidat 17 94,61 91,03 90,78 89,12 91,24 

Sènior 34 96,16 91,97 89,44 90,63 91,90 

 

Indicadors per a la recollida i anàlisi d’informació i dels resultats rellevants per a la gestió eficient de 
les titulacions. 

 

Pel que fa la recollida i anàlisi d’informació en relació a les titulacions i els resultats acadèmics, en el 
marc de la Directriu 6 del SGIQ (FT-D6-F15), el centre disposa de sistemes de recollida d’informació 
(vegeu taula d’evidències aportades a l’apartat 3.3.1) que permeten la recollida sistemàtica 
d’indicadors en relació a les titulacions i els principals grups d’interès (estudiants, professors, PAS, 
Alumni i ocupadors. A continuació, es presenten en format taula aquests indicadors organitzats en 
funció dels grups d’interès: 
 
Grups de interès 
 

Taula d’indicadors 

 
Estudiants 
 
 

Indicadors d’accés i matrícula  
-Nombre de places ofertes de nou ingrés. 
-Rati demanda de places/oferta. 
-Estudiants matriculats segons via d’accés. 
 

Indicadors relatius a les característiques dels estudiants 
-Estudiants segons CCAA de procedència. 
 

Indicadors de resultats acadèmics 
-Taxa de rendiment a primer curs. 
-Taxa de rendiment. 
-Taxa d’abandonament a primer curs. 
-Taxa d’abandonament. 
-Taxa de graduació en T i/o T+1. 
-Taxa d’eficiència. 
-Durada mitjana dels estudis por cohort. 
-Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu. 
 

Indicadors relatius a pràctiques externes i mobilitat 
-Estudiants que han completat satisfactòriament les pràctiques externes. 
-Estudiants propis que participen en programes de mobilitat. 
 

 
15 Els valors d’aquesta graella són sense tenir en compte les evidències insuficients. 
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Professorat 
 
 
 

Indicadors de seguiment de PDI 
-Nombre de doctors/res acreditats. 
-Hores de docència impartida per professors doctors. 
-Hores de docència impartides per professors en funció de la seva categoria 
professional. 
 

Indicadors de satisfacció del professorat amb el programa formatiu 
-Satisfacció del professorat amb el programa formatiu. 

 
PAS 
 

-Nombre de queixes i suggeriments del PAS (bústia de queixes i 
suggeriments). 
-Satisfacció del PAS. 

 
Alumni 
 

-Satisfacció dels titulats amb la formació rebuda. 
-Taxa d’intenció de repetir els estudis. 
-Taxa d’ocupació. 
-Taxa d’adequació de la feina als estudis. 

 
Ocupadors 
 

-Satisfacció dels ocupadors. 
-Nombre d’alumnes contractats.  
-Nombre /previsió de contractació. 
-Nombre /previsió de sol·licitar estudiants de pràctiques. 

 

3.3.3. El SGIQ implementat es revisa periòdicament i genera un pla de millora que s’utilitza per a la 
seva millora contínua.  
 

El manual del Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la FCRIB va ser avaluat positivament per 
l’Agència de Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya l’any 2009 en el marc del programa 
AUDIT. Com ja es comenta a l’Estàndard 2, el SGIQ es troba a disposició dels públics interns i externs 
a l’espai de Garantia de Qualitat, amb accés directe des de la pàgina web del centre.  

 

Tal com recull el propi manual, existeix un procés de revisió periòdica del SGIQ per analitzar-ne 
l’adequació i, si escau, proposar un pla de millora per optimitzar-lo. Aquest procés es materialitza 
amb els Informes Biennals de Seguiment de la implementació del Sistema de Garantia Interna de la 
Qualitat, en el marc del qual queden recollits els següents aspectes:  

1. Valoració del procés d’implementació del SGIQ i de la consecució d’objectius. 
2. Síntesi dels punts forts i punts febles 
3. Propostes de millora i/o propostes d’objectius per al proper bienni. 

 

Els procediments vinculats al seguiment, revisió i millora del SGIQ queden recollits a la fitxa FT-D0-F0 
de la dimensió 0 del SGIQ del centre. Fruït d’aquest procés, el SGIQ s’ha anat actualitzant i millorant 
progressivament a mesura que s’anaven implementant tots els processos que regula. En aquest punt, 
l’any 2013, conjuntament amb la Unitat de Qualitat de la URL (UQIAD), es va dissenyar un pla de 
millora global del SGIQ que partia de la reflexió feta a l’informe relatiu al bienni 2008-2010, en el 
marc del qual es va decidir dur a terme una actualització del disseny del manual AUDIT del centre un 
cop implementats la globalitat dels seus processos i procediments al llarg del bienni 2010-2012 i amb 
tres objectius fonamentals: 

1. Simplificar la globalitat del manual i dels processos i procediments que detalla, per tal de 
facilitar una millor comprensió de la globalitat del SGIQ i seguir les recomanacions i propostes 
de millora assenyalades per l'informe d'avaluació d'AQU. 

2. Incorporar les titulacions oficials de postgrau en el redactat del manual i en els fluxgrames, les 
quals detallen els processos i procediments que regeixen el funcionament de la FCRIB. 

https://www.blanquerna.edu/ca/fcc/coneix-la-facultat/garantia-de-qualitat/sgiq-centre
https://www.blanquerna.edu/ca/fcc/coneix-la-facultat/garantia-de-qualitat/sgiq-centre
https://www.blanquerna.edu/ca/fcc/coneix-la-facultat/garantia-de-qualitat/sgiq-centre
http://recursos.blanquerna.edu/17/premsa/F0v2.pdf
https://www.url.edu/ca/innovacio-docent-i-qualitat/unitat-de-qualitat-i-innovacio-academicodocent
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3. La revisió i actualització a dos nivells: a nivell intern, partint dels canvis derivats de la pròpia 
estructura de la Facultat (recursos humans i materials, actualització d'estratègies, processos i 
procediments implementats, etc.); i a nivell extern, com a conseqüència de l'adaptació del 
manual a les noves directrius establertes per les agències de qualitat. 

 

Amb la intenció de planificar amb excel·lència el procés d’acreditació de les titulacions del centre, 
l’Oficina de Qualitat –en coherència amb els processos transversals dissenyats per la URL– va iniciar 
ja al 2013 una primera fase de disseny dels processos i procediments per acreditar les titulacions 
oficials de la FCRIB, que va incloure l’aprovació de la Comissió de Qualitat de la Facultat al gener de 
2014, on participen representants dels diversos públics interns del centre (alumnes, PDI, PAS, 
membres de l’Oficina de Qualitat i de l’Equip Directiu). L’aprovació d’aquesta Comissió de Qualitat 
suposa la consolidació definitiva d’un grup de treball que col·labora, permanentment, pel seguiment i 
millora de les polítiques de qualitat del centre. L’organigrama de qualitat del centre, derivat de la 
creació d’aquesta comissió, es pot consultar a l’espai de qualitat de la web de la FCRIB. 

 

 

VALORACIÓ DEL CAI EN RELACIÓ A L’ESTÀNDARD 3 

 
• El SGIQ disposa de processos implementats que faciliten de forma òptima el disseny i 

l’aprovació de les titulacions, com també el seu seguiment i la seva acreditació, amb 
implicació de tots els grups d’interès.  

• El SGIQ disposa d’un procés implementat que gestiona de forma òptima la recollida de 
resultats rellevants, amb l’existència d’un quadre d’indicadors amb informació completa 
sobre la seva evolució temporal.  

• El SGIQ permet la recollida de la informació sobre la satisfacció dels grups d’interès 
(especialment de titulats, estudiants, professorat i ocupadors) respecte del programa 
formatiu.  

• El SGIQ disposa d’un procés implementat que obliga la institució a revisar de forma periòdica 
i completa l’adequació del mateix SGIQ. La revisió es concreta en un informe que recull la 
reflexió sobre el funcionament d el SGIQ i que permet fer un seguiment dels canvis realitzats.  

• Les accions de millora del SGIQ són coherents amb la revisió efectuada i s’estructuren en 
plans de millora que recullen tots els elements necessaris per a un seguiment òptim i 
periòdic de la seva implantació.  

 
 
 
 

 
 

Proposta de valoració del CAI a l’estàndard 3: En progrés vers l’excel·lència 
 

L’estàndard s’aconsegueix completament i, a més, es considera que hi ha exemples de 

bones pràctiques que excedeixen el mínim requerit.  

- A l’espai del SGIQ es publica tota la informació sobre la garantia de qualitat a la 
FCRIB. 

- La FCRIB té implementat un sistema de recollida d’informació per l’obtenció 
d’indicadors que permeten gestionar eficientment les diferents titulacions i recollir la 

http://www.blanquerna.edu/ca/fcc/coneix-la-facultat/garantia-de-qualitat/organigrama-de-qualitat
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Anàlisi en relació a la perspectiva de gènere:  
 

ESTÀNDARD 3 
 

 Cal potenciar els procediments que incloguin la perspectiva de gènere, així com la 
incorporació d’un procediment específic de gènere. 

 

Afectacions COVID-19 
 
Una de les grans afectacions de la Covid-19 pel que fa el procés d’ensenyament-aprenentatge ha 
estat la metodologia emprada. En aquest punt, la FCRIB va intensificar des del primer dia de 
confinament tots els mecanismes de coordinació docent per a poder garantir la continuïtat de les 
classes amb la mateixa qualitat que implicava la presencialitat, en el marc d’allò que podríem 
considerar com a docència no presencial d’emergència (Emergency Remote Teaching), i seguint el 
marc legal establert, així com els Criteris generals d’adaptació de les titulacions oficials de la 
Universitat Ramon Llull en el marc de la crisi Covid-19 – 2n semestre curs 2019-2020.  
 
Tal com va quedar recollit a les guies docents de les assignatures afectades pel context Covid-19 el 
curs acadèmic 2019-2020, la metodologia implementada va ser no presencial i mixta. Es  va 
fonamentar en l’articulació d’instruments que permetien combinar la comunicació amb els 
estudiants i el desenvolupament dels continguts i de les competències de les assignatures de manera 
sincrònica (amb l’ús de Google Meet) i asincrònica (amb l’ús del moodle-SCALA, google Drive i el 
correu electrònic institucional). Per tant, el model d’impartició des del moment d’activació del 
context Covid-19, va ser sincrònic, asincrònic i mixt. Aquesta metodologia va permetre garantir un 
desplegament de les assignatures coherent amb els plans docents, articulant continguts teòrics i 
exercicis pràctics que es desenvolupaven de manera no presencial; garantint l’acció tutorial i 
d’atenció a l’alumne, també, de manera sincrònica i asincrònica. Pel que fa els exercicis i 
presentacions, es van portar a terme de manera asincrònica (Scala) i/o sincrònica (Meet), com ara les 
classes magistrals, que s’han realitzat sincrònicament (meet) amb suport asincrònic (Scala), penjant 
presentacions comentades (àudios), materials complementaris, textos i lectures de reforç. Finalment, 
l’acompanyament a l’estudiant i/o les tutories s’han desenvolupat amb total normalitat, de manera 
asincrònica (e-mail i preguntes al fòrum) i de manera sincrònica (mitjançant videoconferències, via 

satisfacció de tots els grups d’interès: enquestes de satisfacció d’alumnat, 
professorat, PAS, ocupadors, alumni, etc... 

- El SGIQ contempla un procés de millora contínua per garantir la qualitat de tots els 
processos i procediments del centre. Disposa d’un procés implementat i consolidat 
per a la seva revisió.  

- Es destaca la implementació d’altres instruments que garanteixen la recollida 
d’informació rellevant, com són els informes de pràctiques, els informes d’elaboració 
dels Treballs de Final de Grau i Màster i el sistema de suggeriment bústia del centre. 

- La comunicació freqüent i propera entre els alumnes i professors és un punt fort de 
la FCRIB. 

- El centre ha generat una web d’acreditació que complementa aquest autoinforme i 
permet visualitzar de manera clara, exhaustiva i pertinent totes les evidències 
requerides en el procés d’acreditació.  

https://www.url.edu/sites/default/files/content/file/2020/05/11/36/document-criteris-academics-url-covid-19.pdf
https://www.url.edu/sites/default/files/content/file/2020/05/11/36/document-criteris-academics-url-covid-19.pdf
http://acreditacio.blanquerna.edu/fcri/
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meet). Els exàmens es van realitzar amb el suport de Meet i el registre de lliurament via SCALA; 
mentre que les revisions d’examen es van realitzar mitjançant videoconferències.  
 
A través dels mecanismes de coordinació docent establerts al SGIQ i de la intensificació dels 
processos i procediments que activen, es va garantir en tot moment la comunicació i coordinació dels 
agents implicats, mantenint l’essència i la coherència del Pla d’Acció Tutorial del centre i fent 
possible l’eficàcia i la qualitat en el traspàs a la modalitat online. 
 
D’altra banda, l’activació ininterrompuda dels processos i procediments establerts al SGIQ ha permès 
la recollida i anàlisi d’informació pel seguiment i la millora de les titulacions, activant les enquestes 
de satisfacció dels públics d’interès, les reunions dels diferents òrgans establerts (Equip Directiu, 
Comissió de Graus i Postgraus, Consell de Delegats, reunions de coordinació...). Els resultats de totes 
les modificacions produïdes al llarg del segon semestre del curs 2019 – 2020 han sigut avaluats 
recollint indicadors de satisfacció amb la docència “no presencial” tant dels professors com als 
alumnes.  

 

Per últim, l’altre instrument per garantir el funcionament de la Facultat i recollir indicadors per a la 
millora de les titulacions ha estat la calendarització de reunions constants amb el Consell de 
Delegats. Els directors i coordinadors de les titulacions s’han reunit amb els representant de les 
classes per a poder fer així un millor seguiment del funcionament de la docència online, gestionar les 
possibles incidències i tenir constància de les bones pràctiques. Així doncs, el paper d’aquests 
representants ha estat clau per tenir una visió global dels múltiples punt de vista dels estudiants, que 
rebien el contingut d’aquestes reunions a través d’actes elaborades pels mateixos delegats. 
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3.4 ESTÀNDARD 4. ADEQUACIÓ DEL PROFESSORAT AL PROGRAMA FORMATIU16 
 

Tal com es desprèn dels dos processos d’acreditació viscuts prèviament al centre: 

  
3.4.1. El  professorat  reuneix  els  requisits  del  nivell  de  qualificació  acadèmica exigits  per  les  
titulacions  del  centre  i  té una  suficient  i  valorada  experiència docent, investigadora i, si escau, 
professional. 

Graus: Periodisme i Comunicació Corporativa; Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting; 
Comunicació Audiovisual 

El professorat de les titulacions de Grau de la FCRIB compleix amb els requisits del nivell de 
qualificació acadèmica exigits (almenys el 50% de la docència impartida per professorat doctor), 
complint així allò establert al RD 420/2015.  

La FCRIB compta amb professorat competent d’àmplia experiència docent i professional dins del seu 
àmbit. L’assignació del professorat a les diferents matèries del pla d’estudis està directament 
relacionada amb els criteris d’especialització, qualificació acadèmica i experiència docent.  

Els tres Graus en Comunicació de la FCRIB tenen com a senyal d’identitat un equilibri estratègic entre 
professorat permanent, amb una clara vinculació amb la innovació docent i amb la investigació, i un 
professorat associat, amb una vinculació real (no existeix la figura del “fals associat”) i directa amb el 
món professional vinculat a les assignatures que hi imparteixen.  

Els dos primers cursos són comuns als 3 Graus de comunicació. Des de la creació de la nostra facultat 
hem optat per un model d’estudis basat en la idea que els estudiants de comunicació han de rebre 
una formació bàsica de caràcter humanístic abans d’iniciar el seu recorregut d’especialització. Per 
això, els estudiants que cursen cadascun dels tres graus de comunicació de la Facultat de 
Comunicació i Relacions internacionals comparteixen, especialment en el primers tres semestres, un 
conjunt d’assignatures integrades en el departament d’humanitats i ciències socials. El professorat 
que imparteix les assignatures ha de tenir un grau d’especialització ajustat. Cal tenir en compte que 
si bé l’aproximació és generalista, el caràcter universitari de les assignatures exigeix un nivell 
important d’especialització. En aquest sentit, s’ha afavorit la presència de doctors i, per altra banda, 
hem donat importància a les aptituds didàctiques per tal d’afavorir una transmissió propedèutica, 
ordenada i eficaç. 

El professorat de Graus, especialment els dos primers cursos, té un perfil humanista i interdisciplinar 
en àmbits ben diferenciats, que s’adequa a la formació que rebrà l’estudiant en les matèries 
corresponents en aquests cursos: introducció a les ciències socials, al món de la comunicació i a les 
habilitats d’expressió oral i escrita. El professorat dels dos primers cursos, a més d’una formació 
interdisciplinar, posseeix experiència pedagògica i/o professional dins del món de la comunicació. 
Això és especialment rellevant amb els professors de Seminari. Des de la creació de la FCRIB, es va 
impulsar la vertebració dels estudis a partir de seminaris. Pel que fa concretament al Seminari I, és un 
seminari iniciàtic on, a més d’apropar els alumnes a la problemàtica de l’argumentació i l’opinió en el 
món present, se li forma en la metodologia universitària, per exemple: en la importància de la 
documentació com a base de la feina, en l’ús i registre adequat de les fonts, en la presentació formal 

 
16 Les evidències d’aquest estàndard es poden consultar a la web d’acreditació. 

El professorat que imparteix docència a les titulacions del centre és suficient i adequat, d’acord 
amb les característiques de les titulacions i el nombre d’estudiants. 

http://acreditacio.blanquerna.edu/fcri/7-evidencies-i-indicadors/estandard-4-adequacio-del-professorat-al-programa-formatiu/
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de treballs, en la rellevància de l’autocrítica i la autoavaluació sobre el que s’ha fet. En fi, en tot el 
que comporta la disciplina i el rigor acadèmics.  
 
Per altra banda, el Seminari I d’argumentació i opinió es troba igualment connectat amb assignatures 
com Història del Pensament Contemporani, Teoria de la Comunicació (primer curs) i Gestió de la 
Informació (segon curs). D'aquesta manera ens proposem que les assignatures no siguin merament 
aproximacions desconnectades o relativament fragmentàries, sinó que el seminari ajuda a fer 
aquesta síntesi.  
 
Els seminaris són l'element clau del model Blanquerna: atenció personalitzada i treball en grups 
reduïts (12-14 alumnes per seminari) amb una metodologia específica i adequada a aquest tipus de 
grups. Hem de remarcar que un alumne de la FCRIB tindrà al llarg dels seus estudis 64 crèdits (1 
Seminari de 8ECTS a cada semestre).  
        

 

 
 
En aquest sentit, per ser l’element clau de la FCRIB, l’esforç de coordinació, innovació i formació 
contínua del professorat de Seminaris és un dels elements centrals de la FCRIB. Aquest fet afavoreix 
l’exercici de les tasques de tutorització i d’orientació. El Professor-tutor de seminari fa el seguiment 
individualitzat de l’adaptació de l’estudiant a la vida acadèmica, mitjançant el contacte directe amb 
l’estudiant. Com podem observar a la següent taula, a banda de l’experiència docent i investigadora, 
gairebé el 80% del professorat de Seminari I té una experiència acumulada de més de 10 anys com a 
professors/res i tutors/res. 
 

SEMINARI 1: 
Introducció a la 
Comunicació 

CURS 2019-
2020 

Experiència 
docent 
com a 

tutors de 
Seminari 1  
 10 anys 

 Professorat Seminari 1 

  Satisfacció amb la 
docència rebuda a 

Seminari I 
Curs 19-20 

(0-5) 
 

El conjunt del professorat de Seminari I compta amb una 
àmplia experiència docent en el Seminari I. A més de 
posseir una formació àmplia i interdisciplinar, tenen una 
àmplia trajectòria professional i gairebé el 60% del 
professorat és doctor i d’aquest el 60% acreditat. 

Nº professors 19 

% Doctors/res 55,42% 

% Acreditats/des 60,00% 

Professorat Grups de 
Recerca 

 Aspectes destacats del currículum vitae del professorat 
de Seminari 

Fotografia pre-Covid19 Seminari: Entre 12 i 14 alumnes 
en aules preparades tecnològicament i amb l’estructura 
adequada per a una metodologia participativa. La majoria 
del professorat de Seminari té una experiència docent de 
més de 10 anys treballant amb una metodologia 
específica. Cal remarcar la importància de l’espai i també 
l’eliminació de la classe magistral tal i com s’entén de 
manera habitual. Els nostres alumnes tenen 64 crèdits al 
llarg del Grau, com a mínim, amb aquesta modalitat. El 
professorat és suficient, evidentment, ja que els 
Seminaris són irrenunciables: el Seminari I i el Seminari 
II es van dividir en 23 grups. 

Fotografia pre-Covid19 d’un Seminari a Plató en un dels 
platós de la FCRIB: Molts dels seminaris, a banda de 
disposar de les seves aules, utilitzen molt sovint els espais 
tecnològics de la FCRIB. En aquest cas, una de les 
pràctiques de Seminari s’està realitzant a Plató.  
La totalitat dels professors i professores, a partir del 
Seminari IV estan especialitzats en les competències que 
es desenvolupen en aquests seminaris, molt més 
professionalitzadors. Així, la majoria del professors i 
professores són professionals en actiu de les diferents 
àrees de coneixement.  
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Dr. Pere Masip IP DIGILAB 
 

4,80 Professor Titular. Doctor en Periodisme. Llicenciat en 
Geografia i Història i Diplomat en Biblioteconomia i 
Documentació Investigador Principal del Grup de Recerca 
Consolidat DIGILAB.  

Dr. Jaume Radigales  EIDOS 
 

4,90 Professor Titular. Doctor en Història de l’Art. Crític 
musical. Investigador del Grup Consolidat EIDOS: Estudis 
de Cultura i Comunicació. 

Dr. Aníbal Salazar 
(Coordinador)  

EIDOS 
 

4,82 Doctor en Filologia Hispànica. Investigador del Grup 
EIDOS: Estudis de Cultura i Comunicació. 

Dr. Francesc Xavier 
Marín 

IRE (FPCEE) 
 

4,50 Doctor en Filosofia, Diplomat en Teologia i Posgrau en 
Cultura, Civilització i Religió Islàmiques. Membre del Grup 
de Recerca en Identitat, Religió i Educació (IRE) de la 
FPCEE. 

Dra. Alba Sabaté  STREAM - 5,00 Doctora en Comunicació. Màster en Periodisme Avançat. 
Experiència professional com a redactora i productora de 
continguts. Membre del Grup de Recerca Consolidad 
STREAM: Society, Technology, Religion and Media. 

Llic. Ferran Toutain - 
 

4,80 Llicenciat en Filologia Catalana. Ha portat a terme el 
Seminari I des de la seva creació (1997). Escriptor, 
traductor i crític literari.  

Dra. Susana Pérez  STREAM - 4,08 Doctora en Comunicació. Màster en Periodisme Avançat. 
Experiència professional com a redactora i consultora 
d’estratègies de comunicació per a mitjans i institucions. 
Membre del Grup de Recerca Consolidad Stream: 
Society, Technology, Religion and Media. 

Llic. Enric Calpena  - 
 

4,50 Llicenciat en Periodisme i en Dret. Màster d’Estudis 
Històrics. Productor Executiu, director, redactor, 
presentador i guionista de múltiples programes 
audiovisuals. 

Dr. Francesc Canosa EIDOS 
 

5,00 Doctor en Periodisme. Escriptor. Director, redactor, i 
col·laborador de diferents mitjans de comunicació. 

Investigador del Grup EIDOS: Estudis de Cultura i 
Comunicació. 

Llic. Jorge Coderch - 
 

4,33 Llicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació. Màster en 
Educació i TIC. Membre del Servei d'orientació en l'ús de 
las TIC. Coordinador del Grau d’Educació Primària a la 
FPCEE 

Llic. Montserrat Arbós  Coordinado
ra Primer 
Curs  

 
4,33 Llicenciada en Ciències de la Informació. Coordinadora 

Mòdul a primer curs. Escriptora i redactora en diferents 
mitjans de comunicació  

Dr. Carlos Ruiz DIGILAB: 
Media, 
Strategy 
and 
Regulation 

 
4,33 Doctor en Periodisme. Guionista, redactor i col·laborador 

de diferents mitjans de comunicació. Membre del Grup 
de Recerca Consolidat DIGILAB: Media, Strategy and 
Regulation. 

Llic. Francesc Romeu  - 
 

4,33 Llicenciat en Periodisme. Redactor i capellà. Expert en 
informació religiosa. 

Llic. Enric Soria - 
 

4,36 Llicenciat en Geografia i Història. Poeta, traductor i 
escriptor. Col·laborador de diferents mitjans audiovisuals. 

Dr. Xavier Sastre  DIGILAB: 
Media, 
Strategy 
and 
Regulation 

 
4,08 Doctor en Comunicació. Periodista, pedagog i consultor 

en comunicació. Investigador del Grup EIDOS: Estudis de 
Cultura i Comunicació. 

Llic. Joaquim Carreras - - 4,75 Graduat en Humanitats. Director de Continguts i cap de 
programació a  TVC. Escriptor i redactor digital, creador 
de continguts per a televisió i redactor en diferents 
mitjans. 

Dr. Pablo Capilla   DIGILAB: 
Media, 
Strategy 
and 
Regulation 

 
3,67 Doctor en Periodisme. Redactor a diferents mitjans de 

comunicació. Membre del Grup de Recerca Consolidat 
DIGILAB: Media, Strategy and Regulation. 

Llic. Vicenç Pagès  - 
 

3,71 Llicenciat en Periodisme. Escriptor, traductor, crític 
literari i redactor a múltiples mitjans de comunicació.  
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Professorat TFG 

El Treball Final de Grau (TFG), en el cas de la FCRIB, consisteix en la creació d'un projecte 
professional en el sector, plantejant una iniciativa viable i susceptible de convertir-se en una 
producció o un servei reals. Els alumnes han d’acreditar que estan preparats per poder treballar en 
qualsevol àrea del seu corresponent sector. El criteri per a la assignació del professorat dels TFG es 
basa en l'experiència professional, docent i investigadora amb l'objectiu que es pugui orientar 
metodològicament al estudiant a llarg de tot el procés d'elaboració del TFG, és a dir, durant la seva 
realització, presentació i defensa. El perfil, per tant, dels tutors/tutores de TFG correspon a 
professionals de la comunicació amb experiència en la direcció de projectes, així com habilitats de 
comunicació i mentorització per tal d'acompanyar l'alumnat en el desenvolupament del Treball Final 
de Grau.  
 
TUTORS/RES DE TREBALL FINAL DE GRAU  
 

Professors/res PERIODISME I COMUNICACIÓ CORPORATIVA 

Albert Sàez 
Doctor en Periodisme. Professor Titular de la FCRIB i Director de El Periódico de Cataluña. Va ser 
director de la CCMA. Membre del Grup de Recerca Consolidat STREAM: Society, Technology, 
Religion and Media.  

Marçal Sintes 
Doctor en Periodisme. Va ser Director del CCCB. Membre del Grup de Recerca Consolidat DIGILAB: 
Media, Strategy and Regulation. 

Joan Sabaté 
Professor de la FCRIB. Alumne de la primera promoció (1995-1999). Periodista. Director general de 
la Fundació Audiències de la Comunicació i la Cultura (2008-2014). Director del CETEI (Centre de 
Tecnologies Ituarte,Fundació Joan XXIII). 

Xavier Capdevila 
Cap de Projectes a Lavinia TC i Director del Projecte AEMET d'informació meteorològica per a totes 
les ràdios d'Espanya. Especialista en mitjans locals. 

Fotografia Covid19 Seminari: Per poder afrontar la 
nova normalitat ha calgut dotar totes les sales tècniques 
d’una webcam per tal de poder dur a terme les classes 
modalitat virtual sincrònica. Per als seminaris es va optar 
per instal·lar un micròfon que pot captar, amb qualitat, el 
que diuen els alumnes que hi són a classe. Durant el 
període de classes virtuals només s’ha permès la 
presencialitat d’aquelles sessions i/o activitats en què 
resultaven imprescindibles l’ús dels espais tecnològics de 
la FCRIB. 
 

Fotografia Covid19 Seminari: El segon semestre del curs 

19-20 va començar presencialment i, de manera brusca, 

vam passar a un model no presencial. El curs 20-21 ha 

començat de manera mixta a la FCRIB (presencial i 

virtual) i com ja es va preveure (així es va publicar a totes 

les guies docents), el sistema podia ser substituït per un 

model presencial al 100%, o bé per un altre íntegrament 

virtual, en funció de l’evolució de la crisi sanitària i de les 

indicacions de les administracions competents, com així 

ha succeït. En aquesta fotografia podem observar un 

seminari amb la meitat dels alumnes (6) presencialment i 

l’altra meitat (6/7) connectats de manera virtual. 
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Mabel Mas 
Llicenciada en Publicitat i RRPP per la UAB. Postgrau ESADE en Direcció. Directora de Màrqueting 
del diari Ara. Directora de Màrqueting i Directora General de Negoci de Time Out Barcelona. 
Responsable de relacions externes del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. 

Georgina Ferri 
Llicenciada en Periodisme (UAB). Postgrau ESADE en Direcció Pública. Periodista, editora de 
diferents mitjans. Directora d’Innovació i Nous Negocis del diari ARA. Cap de Gabinet i Comunicació 
del Departament d’Economia i Coneixement.  

Professors/res COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL 

Judith Colell 
Professora de la FCRIB i Directora del Grau en Comunicació Audiovisual. Guionista i fundadora de 
l’Associació de Dones Cineastes i de Mitjans Audiovisuals (CIM). 

Fernando de Felipe 

Doctor en Belles Arts per la Universitat de Barcelona. Guionista, autor de còmic i professor Titular 
de la FCRIB, on dirigeix el MU en Ficció en Cinema i TV. Membre del grup de recerca FAHRENHEIT: 
Grup de recerca sobre control i límits de les representacions mediàtiques. 

Elisabet Cabeza 
Doctora en Comunicació Audiovisual i llicenciada en Ciències de la Informació (UAB). Guionista, 
Directora de cine i periodista. 

Carlos Monte 
Doctor en Comunicació Audiovisual. Professor de la FCRIB especialista en transmèdia, direcció de 
cinema, storytelling, Story Architecture & Narrative Structures. Membre del grup de recerca 
FAHRENHEIT: Grup de recerca sobre control i límits de les representacions mediàtiques. 

Carlos Bría 
Professor associat a la FCRIB, productor i coordinador de curtmetratges i documentals, així com 
membre jurat a certàmens i festivals audiovisuals. 

Professors/res PUBLICITAT, RELACIONS PÚBLIQUES I MÀRQUETING 

Sandra Vilajoana 

Doctora en Comunicació, coordinadora del Grau en Publicitat i professora especialista en Dret. 
Professora dels estudis de Comunicació de la UOC. Membre del Grup de Recerca GRECP: Estratègia 
i creativitat en Publicitat i Relacions Públiques. 

Ester Almenar 

Doctora en Comunicació. Màster en Estratègia i Creativitat Publicitàries. Professora associada 
especialista en la direcció de màrqueting. Directora de Màrqueting ReckittBenckiser i Directora de 
Negoci de MillwardBrown. Membre del Grup de Recerca Consolidat DIGILAB: Media, Strategy and 
Regulation. 

Jordi Botey 
Doctor en Publicitat, professor col·laborador adjunt i especialista en planificació de mitjans. 
Membre del Grup de Recerca GRECP: Estratègia i creativitat en Publicitat i Relacions Públiques. 

Víctor Curto 
Doctor en Publicitat. Professor de la FCRIB i soci i director creatiu de WON-Quinteam. Membre del 
Grup de Recerca GRECP: Estratègia i creativitat en Publicitat i Relacions Públiques. 

Joan Cuenca 
Doctor en Publicitat. Professor de la FCRIB. Membre del Grup de Recerca Consolidat STREAM: 
Society, Technology, Religion and Media 

Lluís Jornet Doctor en Publicitat. Professor de la FCRIB.  

Josep Maria 
Picola 

Doctor en Publicitat. Professor de la FCRIB. Direcció Serveis a Clients Dreiblau Comunicació. 
Director General Promocions RBA. 

 
Professorat de pràctiques d’empresa 

Des de la direcció del grau es té cura d’escollir els professors/tutors del seminari de pràctiques doncs 
han de tenir l’experiència adequada en el camp professional de les pràctiques que tutoritzen per 
aconseguir desenvolupar de la millor manera possible les funcions que se li encomanen. Aquest 
professorat, responsable de la supervisió/avaluació de les pràctiques externes, presenta la formació 
acadèmica adequada i un clar coneixement de l'entorn professional on els alumnes realitzaran les 
pràctiques. Un cop la direcció del grau ha decidit quins professors seran tutors de pràctiques, la 
Coordinació de pràctiques assigna els estudiants a cada tutor. Aquest procés es recull en la normativa 
de pràctiques externes de cadascuna dels graus acreditats. Totes les pràctiques externes que es fan 
en els graus impartits a la FCRIB compten amb un tutor extern, que acull l’estudiant en el centre en el 
qual fa les pràctiques, a més del professor/tutor de la FCRIB que setmanalment supervisa i 
acompanya cada estudiant. Cada estudiant forma part d’un seminari (d’entre onze i quinze 
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estudiants) en el qual un professor/tutor amb experiència en el camp professional i/o de 
coneixement fa un seguiment de les pràctiques (dues hores setmanals o més) i vetlla per aconseguir 
optimitzar al màxim les experiències que les pràctiques ofereixen a cada estudiant i al grup de 
seminari de pràctiques en general. Podem trobar informació detallada del funcionament general de 
les pràctiques a la normativa de pràctiques de la FCRIB. Els tres responsables de les pràctiques de 
cadascun dels Graus tenen una àmplia i acreditada experiència professional en el sector de la 
comunicació: Els tres responsables de les pràctiques de cadascun dels Graus tenen una àmplia i 
acreditada experiència professional en el sector de la comunicació: Joan Maria Clavaguera Llauradó, 
Alexandra Krtolica i Carlos Bría Lahoz. 
 
 
Els tutors de pràctiques obligatòries són professors/es amb una dilatada projecció professional en el 
sector que els dóna un ampli coneixement dels mitjans i el seu funcionament intern. Tenen la doble 
funció de ser professors/es de seminari -on aporten als alumnes els coneixements pràctics i teòrics 
de l’àmbit- i tutors/tutores de pràctiques, amb un contacte constant amb l’estudiant que permet que 
l’alumne li plantegi problemes o dubtes que es van trobant i ell li doni eines per a la seva superació. 
 

Professors/res PERIODISME I COMUNICACIÓ CORPORATIVA 

Vicent Sanchís 
Doctor en Periodisme. Actualment director de Televisió de Catalunya. Ha estat també director del 
Diari Avui, diari El Observador, Barça TV o el Temps. 

Joan Maria 
Clavaguera 

Ha estat màxim responsable de les emissores de Catalunya Ràdio, ha treballat al Grup Godó, la 
Cadena 13 i ha dirigit l’ACN. 

Mireia Prats 
Reportera dels serveis informatius de TV3 especialitzada en religions, directora de reportatges de 
30 minuts i reportera a INFOK, Tele5, Antena3 i TVE, entre d’altres. 

Lluís Miquel 
Garcia 

Reporter a TV3, ENG als Serveis Informatius i a Els Matins. 

Sònia de Jaime 
Directora de l’oficina Alumni de la FCRIB. Ha estat també cap de premsa de Creu Roja a Catalunya, 
entre d’altres, i és membre del grup de recerca STREAM (Society, Technology, Religion and Media). 

Rafael de Ribot Catalunya Ràdio. Director de la Xarxa de Comunicació Local i de COM Ràdio. 

Maria Carmen 
Fernández 

Responsable del Departament de Pràctiques de la FCRIB i col·laboradora del Diari Avui. 

Sandra Balsells Fotoperiodista independent i responsable d’Acció Solidària. 

Francesc Canosa Doctor en Periodisme. Periodista, productor, escriptor i investigador del Grup de Recerca EIDOS. 

Francesc Burguet 
Doctor en Periodisme. Periodista en múltiples mitjans de comunicació, com El Món, El País i Diari 
de Barcelona. 

Professors/res COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL 

Dr. Fernando de 
Felipe 

Doctor en Belles Arts per la Universitat de Barcelona. Guionista, autor de còmic i professor Titular 
de la FCRIB, on dirigeix el MU en Ficció en Cinema i TV. 

Joan Tharrats Guionista de televisió, ràdio, cinema, webs, còmics i teatre. 

Carlos Bría 
Professor associat a la FCRIB, productor i coordinador de curtmetratges i documentals, així com 
membre jurat a certàmens i festivals audiovisuals. 

Jaume Benet Realitzador de documentals i audiovisuals publicitaris i director de fotografia. 

https://www.blanquerna.edu/es/fcc/servicios/informaci%C3%B3n-acad%C3%A9mica/grado/normativa-acad%C3%A9mica#17
https://serveis.blanquerna.edu/curriculum/curriculum.aspx?Id=CA0L0ON&target=%22_blank
https://serveis.blanquerna.edu/curriculum/curriculum.aspx?Id=KA0L0CS&target=%22_blank
https://serveis.blanquerna.edu/curriculum/curriculum.aspx?Id=BA0L0ZR&amp;target=&quot;_blank&quot;&gt;
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Carlota Subirana Directora, realitzadora, guionista i avaluadora de projectes. 

Ramon Millà Director, guionista i realitzador a TV3, Antena 3 i Ràdio Televisió Valenciana, entre d’altres. 

Professors/res PUBLICITAT, RELACIONS PÚBLIQUES I MÀRQUETING 

Josep Rom Catedràtic de la URL. Expert en publicitat i director del MU en Estratègia i Creativitat Publicitàries. 

Joaquim Calvo Soci fundador i Director Creatiu de Frank & Enstein – Contrapunto/BBDO Barcelona. 

Marc Compte 
Doctor en Publicitat. Professor associat a diverses universitats catalanes (URL, UPF, UOC i UVic) i 
consultor en comunicació freelance. 

Enric Ordeix 
Doctor en Publicitat. Professor de la URL, expert en Relacions Públiques i director del Grau en 
Global Communication Management. 

Aleksandra 
Krtolica 

Coordinadora de pràctiques del Grau en Publicitat i experta en consultoria al sector retail. 

David Tetilla Conseller delegat del Grup Quinteam i director de la BarcelonaSchool of Creativity. 

Marc Rosado Especialista en mass market, mitjans de comunicació i entitats d’oci i cultura. 

Marc Mallafré 
Professor de Direcció d’Art i freelance que treballa per a DDB, BBDO, Contrapunto, DEC, Common 
Sense... 

Eduard Vidal 
Doctor en Comunicació. Expert en màrqueting i soci fundador de noFish, consultora estratègia 
multidisciplinar i internacional. 

David Morales Soci fundador i director creatiu a BUM. 

Joan Cuenca 
Doctor en Publicitat. Professor de la URL, expert en Relacions Públiques i membre del grup de 
recerca GRECP. 

Xavier Duran 
Director general del Festival internacional de Cinema de Catalunya i soci fundador de Objetivos 
web. 

 
A continuació es detallen la taules relatives a professorat per categoria i segons doctorat de les 
titulacions que s’acrediten. També podem observar les taules relatives a hores de docència 
impartides segons categoria i doctorat (HIDA’s). En tots els casos, el percentatge de doctors  i de 
doctors acreditats se situa per sobre de la normativa vigent. La FCRIB ha fet un esforç considerable 
durant els últims anys per anar configurant una plantilla que, sense perdre un fort caire 
professionalitzador (que afavoreix que els estudiants tinguin un contacte amb la realitat empresarial 
del moment actual), vagi incrementant el nombre de professorat doctor i doctor acreditat. El 
professorat, a banda de reunir i millorar progressivament els requisits de qualificació acadèmica i 
investigadora, compta amb una plantilla estable: entre el 80% i el 90% del professorat són 

Permanents 1 i 217.  La previsió per als propers dos anys és que guanyi pes el professorat P1 en 
detriment del P2 . Aquest fet  ja s’està produint si tenim en compte que ja s’han jubilat 3 professors 
P2 i durant els propers 2 cursos  fins a 4 professors P2 seran doctors i per tant passaran a ser P1. 

 
17 Per a l’elaboració dels indicadors del professorat, s’han seguit els següents criteris: Permanents 1: professorat doctor amb contracte 
indefinit; Permanents 2: professorat amb contracte indefinit, no doctors; Associats: professorat amb contractació temporal (doctors i/o no 
doctors); Altres: professorat conferenciants i convidats específicament per a una sessió, que no tenen contracte i/o dedicació docent a la 
FCRIB. 
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Taula. Professorat GRAUS a temps complet per categoria i segons el doctorat 

 
 
 
 
 
 
 
 

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa Permanents 1 Permanents 2 Associats Altres Total Acreditats 
% professorat 

doctor 

% professorat 
acreditat 

(ANECA/AQU) 

Doctors 28,83  2,33 - 31,16 19,16 53,11 61,49 

No doctors  24,04 3,47 - 27,51   

TOTAL 28,83 24,04 5,80 - 58,67   

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting Permanents 1 Permanents 2 Associats Altres Total Acreditats 
% professorat 

doctor 

% professorat 
acreditat 

(ANECA/AQU) 

Doctors 31,3  2,25 - 33,55 20,8 51,59 62,00 

No doctors  26,98 4,5 - 31,48   

TOTAL 31,3 26,98 6,75 - 65,03   

Grau en Comunicació Audiovisual Permanents 1 Permanents 2 Associats Altres Total Acreditats 
% professorat 

doctor 

% professorat 
acreditat 

(ANECA/AQU) 

Doctors 25,42  2,89 - 28,31 17,24 51,24 60,90 

No doctors  23,2 3,74 - 26,84   

  25,42 23,2 6,63 - 55,25  
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Taula. Professorat MÀSTERS UNIVERSITARIS per categoria i segons el doctorat 

 
 
 
 
 

 
18 No considerats com a professors segons les categories específiques de la Facultat.  

Màster Universitari en Periodisme Avançat. Reporterisme  Permanents 1 Permanents 2 Associats Altres18 Total Acreditats 
% professorat 

doctor 

% professorat 
acreditat 

(ANECA/AQU) 

Doctors 25  5 - 30 23 75 76,6 

No doctors  6 4 - 10   

TOTAL 25 6 9 - 40   

Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries  Permanents 1 Permanents 2 Associats Altres Total Acreditats 
% professorat 

doctor 

% professorat 
acreditat 

(ANECA/AQU) 

Doctors 28  2 - 30 22 90,91 73,33 

No doctors  1 2 - 3   

TOTAL 28 1 4 - 33   

Màster Universitari en Ficció en Cinema i Televisió.  
Producció, Guió i Realització 
 

Permanents 1 Permanents 2 Associats Altres Total Acreditats 
% professorat 

doctor 

% professorat 
acreditat 

(ANECA/AQU) 

Doctors 25  3 - 28 21 87,5 75 

No doctors  3 1 - 4   

  25 3 4 - 32  
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Taula. GRAUS: Hores impartides de docència (HIDA) segons categoria de professorat i doctorat 

 

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa  Permanents 1 Permanents 2 Lectors Associats Altres Total Total % 

Doctors 4150,56   - 333  4483,56 52,95 

No doctors  3480  - 504  3984 47,05 

TOTAL 4150,56 3480 - 837  8467,56 100 

 

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting  Permanents 1 Permanents 2 Lectors Associats Altres Total Total % 

Doctors 4659,6   - 324  4983,6 54,77 

No doctors  3468  - 648  4116 45,23 

TOTAL 4659,6 3468 - 972  9099,6 100 

 

Grau en Comunicació Audiovisual  Permanents 1 Permanents 2 Lectors Associats Altres Total Total % 

Doctors 3660   - 414  4074 50,87 

No doctors  3394,8  - 540  3974,8 49,13 

TOTAL 3660 3394,8 - 954  8008,8 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taula. MÀSTERS UNIVERSITARIS: Hores impartides de docència (HIDA) segons categoria de professorat i doctorat 
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Màster Universitari en Periodisme Avançat. Reporterisme Permanents 1 Permanents 2 Associats Altres Total Total % 

Doctors 327,75 - 75 71,25 474 71,20 

No doctors  53,5 29,75 108,5 191,75 28,80 

TOTAL 327,75 53,5 104,75 179,75 665,75 100 

      
 

Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries Permanents 1 Permanents 2 Associats Altres Total Total % 

Doctors 416,75  8,25 84 509 82,30 

No doctors  10,5 20,25 78,75 109,5 17,70 

TOTAL 416,75 10,5 28,50 162,75 618,5 100 

      
 

Màster Universitari en Ficció en Cinema i Televisió.  
Producció, Guió i Realització 

Permanents 1 Permanents 2 Associats Altres Total 
Total % 

Doctors 419,25  14,75 71,75 505,75 70,12 

No doctors  31,5 10,5 215,5 215,50 29,88 

TOTAL 419,25 31,5 25,25 245,25 721,25 100 

 
Taula. Percentatge d’hores impartides de docència (HIDA) segons trams (tram de recerca i tram docent) 

TRAM DE RECERCA TRAM DOCENT 

 Sense tram Amb tram no viu Amb tram viu Sense tram Amb tram no viu Amb tram viu 

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa 78,23 1,49 20,28  16,36 4,46  79,18 

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting 75,58 1,38 23,04 8,68 3,63 87,69 

Grau en Comunicació Audiovisual 77,86 1,57 20,56 14,20 2,70 83,10 

Màster Universitari en Periodisme Avançat 58,73 1,05 40,22 39,57 0,53 59,90 

Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries 42,52 1,13 56,35 48,67 1,86 49,47 

Màster Universitari en Ficció en Cinema i Televisió 38,54 0,97 60,49 37,75 0,5 61,25 
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MÀSTER UNIVERSITARIS 

La totalitat del professorat permanent és doctor i la majoria estan vinculats als Grups de 
Recerca de la Facultat. El perfil del professorat de Màster respon a la necessitat de combinar 
professors doctors amb experiència docent i investigadora, amb professionals dels sectors 
que aportin la seva experiència en l’àmbit del màster. En qualsevol cas, la coordinació i 
desenvolupament de les diverses matèries està dirigit sempre per professors doctors amb una 
àmplia trajectòria docent i investigadora. Els currículum dels professorat són revisats 
anualment per adaptar al màxim el seu perfil i coneixements a les matèries impartides. A 
l’estàndard 5 d’aquest autoinforme es detallen les nombroses activitats relacionades amb 
Alumni i ocupadors que posen de manifest el caràcter professionalitzador i les sinèrgies amb 
les empreses de totes les titulacions de la FCRIB.  

L'activitat investigadora de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna 
s'estructura en sis grups de recerca, tots ells reconeguts per l’Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya:  

DIGILAB: Media, Strategy and Regulation 

EIDOS: Estudis de cultura i comunicació 

FAHRENHEIT: Grup de recerca sobre control i límits de les representacions mediàtiques 

GLOBALCODES: Globalització, conflictes, seguretat i desenvolupament 

GRECP: Estratègia i creativitat en Publicitat i Relacions Públiques 

STREAM: Society, Technology, Religion and Media 

 

La majoria del professorat permanent d’aquests Màsters pertanyent a algun dels grups de 
Recerca de la FCRIB: 

Professorat permanent que imparteix docència als Màsters Universitaris en Periodisme 
Avançat. Reporterisme; Estratègia i Creativitat Publicitàries i Ficció en Cinema i Televisió. 

Professorat Acreditat Tram 
Viu 

Categoria Grup de Recerca 

Dr. Pere Masip X X Professor Titular DIGILAB: Media, Strategy and Regulation 

Dra. Sue Aran X X Professora 
Titular 

DIGILAB: Media, Strategy and Regulation 

Dr. Jordi Busquet X - Professor Titular EIDOS: Estudis de cultura i comunicació 

Dr. Joan Cuenca X X Professor 
Contractat 
Indefinit 

STREAM: Society, Technology, Religion and 
Media 

Dr. Fernando de 
Felipe 

X X Professor Titular FAHRENHEIT: Grup de recerca sobre control 
i límits de les representacions mediàtiques 

Dr. Iván Gómez X X Professor 
Contractat 
Indefinit 

FAHRENHEIT: Grup de recerca sobre control 
i límits de les representacions mediàtiques 

Dra. Míriam Díez X X Professor 
Contractat 
Indefinit 

STREAM: Society, Technology, Religion and 
Media 

Dr. Pere Franch X X Professor 
Contractat 

STREAM: Society, Technology, Religion and 
Media 

https://www.blanquerna.edu/ca/fcc/recerca/digilab-media-strategy-and-regulation
https://www.blanquerna.edu/ca/fcc/recerca/estudis-de-cultura-i-comunicacio-eidos
https://www.blanquerna.edu/ca/fcc/recerca/fahrenheit-grup-de-recerca-sobre-control-i-limits-de-les-representacions-mediatiques
https://www.blanquerna.edu/ca/fcc/recerca/globalcodes-globalitzacio-conflictes-seguretat-i-desenvolupament
https://www.blanquerna.edu/ca/fcc/recerca/estrategia-i-creativitat-en-publicitat-i-relacions-publiques
https://www.blanquerna.edu/ca/fcc/recerca/stream-society-technology-religion-and-media
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Indefinit 

Dr. Òscar Mateos X X Professor 
Contractat 
Indefinit 

GLOBALCODES: Globalització, conflictes, 
seguretat i desenvolupament 

Dr. Alfons Medina X X Professor Titular EIDOS: Estudis de cultura i comunicació 

Dr. Enric Ordeix X X Professor 
Contractat 
Indefinit 

GRECP: Estratègia i creativitat en Publicitat i 
Relacions Públiques 

Dr. Miquel Peralta X - Professor 
Contractat 
Indefinit 

STREAM: Society, Technology, Religion and 
Media 

Dra. Sònia Ballano X X Professor 
Contractat 
Indefinit 

EIDOS: Estudis de cultura i comunicació 

Dr. Marc Polo X X Professor 
Contractat 
Indefinit 

GRECP: Estratègia i creativitat en Publicitat i 
Relacions Públiques 

Dr. J.A Rom X X Professor 
Catedràtic 

GRECP: Estratègia i creativitat en Publicitat i 
Relacions Públiques 

Dr. Carles Ruiz X X Professor Titular DIGILAB: Media, Strategy and Regulation 

Dr. Lluís Anyó - - Professor 
Contractat 
Indefinit 

FAHRENHEIT: Grup de recerca sobre control 
i límits de les representacions mediàtiques 

Dra. Ester Almenar - - Professora 
Contractada 
Indefinit 

GRECP: Estratègia i creativitat en Publicitat i 
Relacions Públiques 

Dr. Albert Sàez X - Professor Titular STREAM: Society, Technology, Religion and 
Media 

Dr. Ferran Sàez X X Professor Titular EIDOS: Estudis de cultura i comunicació 

Dr. Marçal Sintes X X Professora 
Contractada 
Indefinit 

DIGILAB: Media, Strategy and Regulation 

Dr. Jaume Suau X X Professor 
Contractat 
Indefinit 

DIGILAB: Media, Strategy and Regulation 

Dra. Elena Yeste X X Professora 
Contractada 
Indefinit 

EIDOS: Estudis de cultura i comunicació 

Dr. Joan Francesc 
Fontdevila 

X X Professor 
Contractat 
Indefinit 

GRECP: Estratègia i creativitat en Publicitat i 
Relacions Públiques 

Dra. Giorgia Miotto X X Professora 
Contractada 
Indefinit 

GRECP: Estratègia i creativitat en Publicitat i 
Relacions Públiques 

Dr. Víctor Curto  - Professor 
Contractat 
Indefinit 

GRECP: Estratègia i creativitat en Publicitat i 
Relacions Públiques 

Dr. Carlos Monte - - Professor 
Contractat 
Indefinit 

FAHRENHEIT: Grup de recerca sobre control 
i límits de les representacions mediàtiques 
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Dr. Klaus Zilles -   DIGILAB: Media, Strategy and Regulation 

 

Mostra d’articles i projectes d’investigació competitius dels investigadors dels diferents grups 
de recerca que imparteixen docència als Màsters que s’acrediten 

Joan Cuenca, Kathy Matilla, 
Marc Compte 

Transformación digital de las agencias de relaciones públicas y 
comunicación españolas 

El profesional de la 
Información (EPI) 2020 

Marc Polo, Josep Rom, JF 
Fondevila, Pedro Mir 

Social Media Influence on Consumer Behavior: The Case of 
Mobile Tlephony Manufacturers Sustainability-693154.  

Marc Polo, JF Fondevila, Pedro 
Mir, Joaquim Marqués 

Usos del WhasApp en el estudiante universitario español. Pros 
y contras 

Revista Latina de 
Comunicación Social, 2019 

Marc Polo, JF. Fondevila, Óscar 
Gutiérrez, Meritxell Copeiro, 
Vicente Villalba 

Influencia en las historias de Instagram en la atención y 
emoción según el género Comunicar n 63, 2020 

Giorgia Miotto, Marc Polo, 
Josep Rom 

Gender Equality and UN Sustainable Development Goals: 
Priorities and Correlations in the Top Business Schools' 
Communication and Legitimation Strategies 

Sustainability. 9 de gener 
2019 

Marc Polo, Josep Rom, JF 
Fondevila 

Tendencias en formatos publicitarios en la programación 
televisiva 

Estudios sobre el Mensaje 
Periodístico. 2020 

Marc Polo, JF Fondevila, Sandra 
Vilajoana, Oscar Gutiérrez 

Necesidad de aplicaciones móviles especializadas en la 
Universidad: análisis empírico sobre opciones de ocio 

Revista Ibérica de Sistemas 
y Tecnologías de la 
Información (RISTI) 2020 

Pere Masip, Jaume Suau, Carles 
Ruiz, David Puertas 

Participation and Media| Media and Twitter Agendas for Social 
Mobilizations: The Case of the Protests in Defense of the Public 
Healthcare System in Spain 

International Journal of 
Communication Vol 14. 
2020 

Enric Xicoy, Elena Yeste Civil y Popular: Ejemplo de periodismo con blockchain Editorial UOC, 2019 

Giorgia Miotto 
Reputation and legitimacy: Key factors for Higher Education 
Institutions' sustained competitive advantage 

Journal of Business 
Research, 2020,  

Joan Francesc Fondevila; Marc 
Polo 

Usos del WhatsApp en el estudiante universitario español. Pros 
y contras 

Revista Latina de 
Comunicación Social, (2019) 

Giorgia Miotto; Sandra Vilajoana 
Gender equality: a tool for legitimacy in the fast fashion 
industry 

Harvard Deusto Business 
Research, (2019) 

Giorgia Miotto; Sandra Vilajoana 
, Josep Rom 

Retos de la autorregulación publicitaria ante los riesgos 
jurídicos y éticos del marketing de influencers 

Mediterranean Journal of 
Communication,  (2019) 

Sandra Vilajoana 
Are the spin doctors a figure of priority interest for public 
relations? IROCAMM 2019 

Compte-Pujol, M., Matilla, K., 
Cuenca, J 

Un análisis de los másteres propios especializados en 
Relaciones Públicas y en Comunicación Corporativa en España 
en el curso académico 2018-2019 Trípodos, 45(2) 2019 

Cuenca-Fontbona, J; Matilla, K; 
Compte-Pujol,M 

Bibliometric analysis of scientific production in the field of 
public relations through doctoral dissertations 

ANALISI-QUADERNS DE 
COMUNICACIÓ I CULTURA 

Sepúlveda, Concepción; 
Gilberto, Luis; Medina Cambrón, 
Alfons; Ballano Macías, Sonia 

El papel de la dieta mediática en la experiencia migratoria de la 
comunidad hispanoamericana. Repensando la recepción a 
través de las familias, las redes y los medios Migraciones 2019  

Busquet, J.; Calsina, M.; Medina, 
A.; Flaquer, Ll. 262 conceptos clave de sociología Editorial UOC. 2020 

Busquet, J.; Medina, A. 
 La recerca en comunicació. Què hem de saber? Quins passos 
hem de seguir?   

Editorial UOC. (2019).  
 

Bosch, M; Sanz, JLM; Gauxachs, 
AS 

Letting Diasporic Voices Be Heard Refugees and Migrants in 
European Media 

ECUMNENICAL REVIEW 
2019 Vol 71 

Cuenca-Fontbona, J; Puentes-
Rivera, I Advanced public relations: Confidence TRIPODOS  

Gauxachs, AS; Sanz, JLM; Bosch, 
MD 

Is the new new digital journalism a type of activism? An 
analysis of Jot Down, Gatopardo and The New Yorker 

COMMUNICATION & 
SOCIETY-SPAIN.  Vol. 32, Nº. 
4, 2019, págs. 173-191 

Gauxachs, AS; Sanz, JLM; Bosch, 
MD 

Slow Religion: Literary Journalism as a Tool for Interreligious 
Dialogue RELIGIONS 2019 
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Masip, P; Ruiz, C; Suau, J 
Contesting Professional Procedures of Journalists: Public 
Conversation on Twitter after Germanwings accident 

DIGITAL JOURNALISM. 
Pages 762-782 | Published 
online: 02 Jan 2019 

Masip, P; Ruiz-Caballero, C; 
Suau, J 

Active audiences and social discussion on the digital public 
sphere. Review article 

PROFESIONAL DE LA 
INFORMACION. 2019 , v. 28, 
n. 2, e280204. 

Saez, Albert Brands that make news and newspapers that make brands ADCOMUNICA 

Sintes-Olivella, M; Companys, 
ACI Jorge Marin, the forgotten London reporter of Destino 

ADCOMUNICA-. Nº. 17, 
2019  

Suau, J; Masip, P; Ruiz, C 
Missing the Big Wave: Citizens' Discourses Against the 
Participatory Formats Adopted by News Media 

JOURNALISM PRACTICE. 
Published online: Volume 
13, 2019  

Cuenca-Fontbona, J.; Matilla, K.; 
Compte-Pujol, M.. (2020) 

Transformación digital de los departamentos de Relaciones 
Públicas y Comunicación de una muestra de empresas 
españolas Revista de Comunicación  

Cuenca.; Puentes-Fontbona, J, I. 
(2019) Relaciones Públicas Avanzadas: Confianza Trípodos 

Cuenca-Fontbona, J.; Matilla, K.; 
Compte-Pujol, M.. (2019) 

Análisis bibliométrico de la producción científica de las 
relaciones públicas a través de las tesis doctorales (2006-2017) 
y de los programas de doctorado españoles (2017)" 

Anàlisi. Quaderns de 
Comunicació i Cultura 

Sàez, Ferran 
Ontologia del moviment: de Montaigne a Fuster passant per 
Pla. A Joan Fuster: indagació, pensament i literatura. 

Universitat de València, 13-
33. 2019. 

Sintes-Olivella, M., Casero-
Ripollés, A. & Yeste-Piquer, E. 

The Inclusionary Populist Communication Style on Facebook: 
The Case of Ada Colau in Barcelona.  

(2020). Communication & 
Society 
 

Sintes Olivella, Marçal, Xicoy 
Comas Enric, Yeste Elena Blockchain al servicio del periodismo de calidad. El caso Civil 

El profesional de la 
información. V29, n5, 

 
 
Projectes d’investigació en què ha participat el professorat dels Màsters que s’acrediten i que 
formen part dels grups de recerca de la FCRIB 
 

Investigador 
principal Nom Projecte Convocatòries 

Grup de 
Recerca 

Josep Rom 

Nuevas formas de publicidad interactiva en televisión, 
internet y los medios digitales. Aplicaciones reales en 
HBBTV Plan Nacional I+D+I 2017 Retos GRECP 

Oscar Mateos 
MED Tree - Tolerance in the Relationship, Education for 
Empowerment in the Mediterranean Area AGAUR INTO GLOBALCODES 

Pere Masip 
Consumo informativo, Redes Sociales y Pluralismo en el 
sistema Híbrido de Medios Plan Naciona I+D+i  2018 Retos DIGILAB 

Marçal Sintes  Blockchain, periodisme i comunicació 
Generalitat Mitjans de 
Comunicació 2019 DIGILAB 

Sue Aran 
Vida mediática en la adolescència. Valores, identidades y 
estereotipos en los medios sociales (TeensMediaLife) Plan Naciona I+D+i  2019 Retos DIGILAB 

Pere Masip Media Councils in the Digital Age 
European Federation of 
Journalists 

DIGILAB 

Sue Aran 
Sensibilització i formació sobre violència de gènere per a 
coordinadors/es de mòduls i personal docent de la FCRIB 

Fondos para el Pacto de Estado 
contra la violencia de género 
2020 - URL 

DIGILAB 

Pere Masip Estudi model de servei audiovisual de TDT 
Direcció General de Mitjans de 
Comunicació DIGILAB 

Oscar 
Mateos/Míriam 
Díez Report on Religious Freedom in the World 

Aid to the Church in Need - 
International GLOBALCODES 

Míriam Díez 
Catalunya com a referent en llibertat religiosa. Anàlisi de 
converses i comunitats a Twitter 

Generalitat Mitjans de 
Comunicació 2020 STReaM 

Míriam Díez Covering Religious Freedom in Spanish Media Institute of Justice (Poland) STReaM 

Oscar Mateos 
Measuring SDG 16 in international strategies: assessing 
the European Union approach towards the Sahel 

Ajuts Activitat Recerca PDI 
URL2020 GLOBALCODES 
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Jaume Radigales Òpera, comunicació i societat 
Ajuts Activitat Recerca PDI 
URL2020 EIDOS 

Carles Ruíz 
Consumo informativo, Redes Sociales y Pluralismo en el 
sistema Híbrido de Medios 

Ajuts Activitat Recerca PDI 
URL2020 DIGILAB 

Míriam Díez PORTICUS Benevolentia Joves OBS Stichting Benevolentia Fundation STReaM 

Pere Masip Monitoring Media Pluralism in the Digital Era Media Pluralism Monitor 2020  DIGILAB 

Míriam Díez 

Indústria 4.0, comunicació i societat. Aplicació del ‘big 
data’ i la ‘blockchain’ al sector dels mitjans i l’anàlisi de la 
diversitat religiosa. 

GENCAT Mitjans 
STReaM 

Josep Rom Researching the city: mapping imaginaries 

Erasmus + KA203 - Strategic 
Partnerships for higher 
education GRECP 

 

El perfil del professorat de les assignatures de Màsters segueix els següents criteris generals 
per ser assignat a la docència: 

- Estar en possessió del títol de doctor/a. 
- Estar en possessió d’una acreditació ANECA/AQU i/o trams d’investigació reconeguts 

per aquestes agències 
- Professionals en actiu de reconeguda trajectòria professional.  
- Acreditar experiència docent en l’àmbit universitari. 
- Pertànyer a un grup de recerca reconegut per la URL. 

 

Professorat TFM  

Per l’assignació del TFM preval que el professorat sigui doctor amb perfil d’investigador i/o 
experiència en la temàtica concreta de cada TFM o en l’àmbit de la metodologia de la 
investigació. El coordinador/a de cada Màster, d’acord amb el director/a del Màster és qui 
proposa els professors que dirigeixen els TFM, seguint els criteris abans esmentats  i organitza 
l'avaluació i  els tribunals per a la seva defensa,  en coordinació amb el Vicedeganat de 
Recerca, Postgrau i Relacions Internacionals. En aquest sentit es pot consultar la normativa de 
lliurament dels TFM, amb les dates de dipòsit i defensa dels treballs. 
El tutor del TFM no forma part del tribunal ni té un percentatge en la nota final però és qui 
autoritza la defensa, i per tant, garanteix uns mínims de qualitat abans del dipòsit del treball. A 
banda dels coordinadors i dels tutors específics de cada TFM hi ha una supervisió general 
també d’un responsable de TFM a cada Màsters, que coincideix en aquest cas amb el director 
de cada titulació. En els plans d’estudis aportats com a evidències en aquest estàndard, es pot 
observar en tota l'assignació de les matèries docents al professorat de les diverses titulacions, 
una idoneïtat entre la matèria a impartir, l'experiència professional i la formació acadèmica del 
professorat.  

A la comissió que fa l’avaluació, en el cas de l’itinerari professional, hi ha d'haver, al menys un 
professor doctor. Si és l'itinerari d'investigació, tots els membres de la comissió han de ser 
doctors, i amb preferència els acreditats per l'ANECA/AQU o agència equivalent. Les evidències 
relatives als TFM de cadascuna de les titulacions Màster que s’acrediten es poden consultar a 
la web d’acreditació. (Estàndard 4)  

El perfil del professorat de TFM de Màsters segueix els següents criteris generals per ser 
assignat a la docència: 

- Estar en possessió del títol de doctor/a. 
- Estar en possessió d’una acreditació ANECA/AQU i/o trams d’investigació reconeguts 

per aquestes agències. 
- Pertànyer a un grup de recerca reconegut per la URL. 
- Experiència en la participació i/o lideratge de projecte d’investigació.  

 

http://recursos.blanquerna.edu/17/premsa/PROCEDIMENT_TREBALL_FINAL_DE_MÀSTER_v3.PDF
http://recursos.blanquerna.edu/17/premsa/PROCEDIMENT_TREBALL_FINAL_DE_MÀSTER_v3.PDF
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TUTORS/DIRECTORS DE TFM 

Professors/res MU EN PERIODISME AVANÇAT. REPORTERISME 

Elena Yeste 

Doctora en Periodisme. Coordinadora del Grau en Periodisme i dels MU en Comunicació Política i 
Periodisme Avançat, membre del grup de recerca EIDOS: Estudis de cultura i comunicació de la 
URL. 

Pere Franch 
Doctor en Comunicació. Membre del Grup de Recerca Consolidat STREAM: Society, Technology, 
Religion and Media. 

Santiago Justel 
Professor adjunt a la UIC. Acreditació ANECA i Membre del Grup de Recerca Consolidat STREAM: 
Society, Technology, Religion and Media. 

Jesús Martínez 
Doctor en Periodisme. Professor associat, guionista de “Saber y Ganar”, periodista, escriptor i 
cronista. 

Miquel Peralta 
Doctor en Comunicació Audiovisual-Periodisme (UAB), director del MU en Periodisme Avançat, 
investigador acreditat per AQU, membre del grup de Recerca DIGILAB (Media, Strategy and 
Regulation) de la URL, director de programes televisius i escriptor. 

Susana Pérez 
Doctora en Comunicació. Professora associada, Vinculada als grups de recerca STREAM i 
BLOCKCHAIN de la FCRIB com a investigadora especialitzada en la transformació digital.  

Antonio Rubio 
Doctor en Periodisme amb acreditació ANECA. Director d’investigació a programes d’El Mundo, 
col·laborador a diferents mitjans i director de la productora Background. 

Carlos Ruiz 
Doctor en Comunicació. Professor titular i membre del grup de Recerca DIGILAB (Media, Strategy 
and Regulation) de la URL. 

Guillem Sànchez 
Doctor (amb menció internacional) en Comunicació. Redactor a El Periódico de Catalunya, premi 
Ortega y Gasset de Periodismo (2017) i escriptor. 

Juan José 
Caballero 

Creador de la marca TMB, cap de premsa a diferents entitats i actual cofundador i secretari de la 
Fundació Periodisme Plural. 

Xiana María 
Siccardi 

Periodista (La Vanguardia, El Mundo, RNE, Cuatro, Antena3, Betevé...), directora i presentadora de 
programes de televisió i especialista en reporterisme i periodisme de tribunals i successos. 

Genís Sinca 
Professor i periodista corresponsal a Itàlia per a mitjans escrits i audiovisuals. Especialista en 
biografies i memòries. 

Joan Vila 
Professor associat, periodista (RTVE-Catalunya, Barcelona TV, Ràdio Ciutat de Badalona, 
COOB'92...) i consultor freelance en comunicació. 

Elisa Vivas 
Co-fundadora de l’agència de comunicació de dades StoryData i Verificat. Membre de l’equip 
d’infografia d’El Periódico de Catalunya (1997-2018). Co-fundadora de Hacks/Hackers Barcelona. 

Enric Calpena 
Professor investigador, fundador de TV3 i Betevé, productor executiu de programes de televisió i 
especialista en història. 

Professors/res MU EN ESTRATÈGIA I CREATIVITAT PUBLICITÀRIES 

Josep Rom 
Catedràtic de la URL. Expert en publicitat i director del MU en Estratègia i Creativitat Publicitàries. 
Membre del Grup de Recerca GRECP: Estratègia i creativitat en Publicitat i Relacions Públiques. 

Marc Polo 
Doctor en Publicitat. Membre del Grup de Recerca GRECP: Estratègia i creativitat en Publicitat i 
Relacions Públiques. 

Joan Francesc 
Fontdevila 

Doctor en Comunicació. Professor de la FCRIB.  

Eva Santana 
Doctora en Publicitat. Membre del Grup de Recerca GRECP: Estratègia i creativitat en Publicitat i 
Relacions Públiques. Redactora, executiva i Directora de Serveis al Client a Ogilvy, Lorente o Draft.  
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Víctor Curto 
Doctor en Publicitat. Professor de la FCRIB i soci i director creatiu de WON-Quinteam. Membre del 
Grup de Recerca GRECP: Estratègia i creativitat en Publicitat i Relacions Públiques. 

Professors/res MU EN FICCIÓ EN CINEMA I TELEVISIÓ. PRODUCCIÓ, GUIÓ I REALITZACIÓ 

Ivan Gómez 
Doctor en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada (UAB), professor investigador amb 
Acreditació de Lector (AQU) i un sexenni d’investigació reconegut pel CNAI, coordinador de grau i 
màster i soci de Gómez Arias Advocats Associats. 

Fernando de 
Felipe 

Doctor en Belles Arts per la Universitat de Barcelona. Guionista, autor de còmic i professor Titular 
de la FCRIB, on dirigeix el MU en Ficció en Cinema i TV. 

 

Professorat pràctiques d’empresa   

Aquesta matèria pretén apropar a l'estudiant, de manera absolutament pràctica, a les 
principals rutines professionals de l'especialitat de cada màster universitari en un entorn 
professional real, amb la finalitat que puguin aplicar les competències adquirides durant el 
màster. Aquesta immersió en l'entorn professional es realitza a través de pràctiques regulades 
en aquelles empreses que mantenen un conveni amb la Facultat (Màster Universitari en 
Periodisme Avançat. Reporterisme; Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries i 
Màster Universitari en Ficció en Cinema i Televisió. Producció, Guió i Realització). 

Les pràctiques estan tutoritzades i coordinades per un professor de cadascun dels Màsters, i 
són avaluades conjuntament amb els informes dels respectius tutors a les empreses. Podem 
trobar informació detallada del funcionament general de les pràctiques a la normativa de 
pràctiques de la FCRIB. Per altra banda, el curs 2017-2018 es va implementar, des de la FCRIB, 
una enquesta a empreses de pràctiques/ocupadors per valorar la satisfacció dels alumnes en 
pràctiques així com obtenir informació sobre el sector, nous perfils demandats i les 
possibilitats futures de contractació dels nostres estudiants.  

Des de Coordinació de Pràctiques es facilita als tutors  una  graella  de  seguiment,  en  la  qual  
disposen  de  totes  les  dades  de contacte dels  centres que  supervisen  i  en  la  qual  els  
tutors  acadèmics  registren  els contactes  i reunions que mantenen amb  el  tutor  extern.  
Aquesta graella facilita també la valoració que els tutors fan dels centres i es valora durant la 
revisió del curs en actiu i per a la preparació del següent. Hi ha un procés de coordinació 
constant entre els coordinadors de pràctiques, el vicedeganat responsable i els coordinadors 
de grau i màster per consolidar el bon funcionament de les pràctiques. 

Totes  les  pràctiques  d’empresa  que  es  fan  en  les titulacions  impartides  a  la  FCRIB 
compten amb un tutor extern, que acull l’estudiant en el centre en el qual fa les  pràctiques,  
a més del professor/tutor  de  la  FCRIB  que  supervisa  i acompanya  cada  estudiant.   El 
tutor  amb  experiència  en  el  camp professional  i/o  de  coneixement  fa  un  seguiment  de  
les  pràctiques i vetlla per aconseguir optimitzar al màxim les experiències que les pràctiques 
ofereixen a cada estudiant. Per altra banda, el tutor/coordinador de pràctiques de cada 
Màster, juntament amb la coordinació de Pràctiques de la FCRIB, identifiquen llocs de 
pràctiques adients per a cada alumne de Màster i supervisen el procés de gestió dels convenis i 
annexos.  

 
El perfil del professorat de Pràctiques de Màsters segueix els següents criteris generals per ser 
assignat a la docència: 

- Estar en possessió del títol de doctor/a. 
- Estar en possessió d’una acreditació ANECA/AQU i/o trams d’investigació reconeguts 

per aquestes agències. 

https://www.blanquerna.edu/ca/master-universitari-periodisme-avancat-reporterisme/practiques
https://www.blanquerna.edu/ca/master-universitari-periodisme-avancat-reporterisme/practiques
https://www.blanquerna.edu/ca/master-universitari-estrategia-creativitat-publicitaries/practiques
https://www.blanquerna.edu/ca/master-universitari-ficcio-cinema-televisio/practiques
https://www.blanquerna.edu/es/fcc/servicios/informaci%C3%B3n-acad%C3%A9mica/grado/normativa-acad%C3%A9mica#17
https://www.blanquerna.edu/es/fcc/servicios/informaci%C3%B3n-acad%C3%A9mica/grado/normativa-acad%C3%A9mica#17
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- Professional en actiu o demostrar experiència de 10 anys o més en el camp 
professional de la comunicació.  

 
3.4.2. El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per 
desenvolupar les seves funcions i atendre els estudiants. 

 
Tal com s’ha detallat a l’apartat 3.4.1, el professorat de les titulacions que s’acrediten és 
suficient i disposa de la dedicació adequada per a desenvolupar les seves funcions i atendre als 
estudiants. Una de les línies centrals de la FCRIB és el seu model pedagògic basat es Seminaris. 
Com s’ha comentat, aquest fet implica per exemple, que els 2 seminaris de primer curs 
(Seminari I i Seminari II) es divideixin en 23 grups, cadascun amb el seu professor. És evident, 
que si no fos una prioritat per a la Facultat el grup reduït, només caldria augmentar les ràtios i 
convertir els Seminaris en assignatures “normals”.  
 
 
Taula. Relació estudiants ETC per PDI ETC 

 
19 El PDI a temps complert es comptabilitza amb 240 hores de dedicació anual.  

Crèdits matriculats 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa 16.510 19.533 19.857 

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting 30.266 38.198 37.049 

Grau en Comunicació Audiovisual 10.263 13.649 14.220 

MU en Periodisme Avançat. Reporterisme 1.131 1.037 615 

MU en Estratègia i Creativitat Publicitàries 2.003 1.486 1.010 

MU en Ficció en Cinema i Televisió. Producció, Guió i Realització 1.054 969 869 

Estudiants equivalents TC 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa 408 371 359 

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting 704 669 639 

Grau en Comunicació Audiovisual 237 247 253 

MU en Periodisme Avançat. Reporterisme 19 17 17 

MU en Estratègia i Creativitat Publicitàries 30 27 22 

MU en Ficció en Cinema i Televisió. Producció, Guió i Realització 17 16 19 

Hores PDI 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa 7587 7120 8467,56 

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting 7980 7680 9099,60 

Grau en Comunicació Audiovisual 7203 6986 8008,80 

MU en Periodisme Avançat. Reporterisme 686 598 665,75 

MU en Estratègia i Creativitat Publicitàries 698 632 618,5 

MU en Ficció en Cinema i Televisió. Producció, Guió i Realització 598 613 721,25 

Hores PDI a temps complert19 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa 31,61 29,67 
 

35,28 

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting 33,25 32,00 37,92 

 

L’estructura de la plantilla del professorat i el nombre de professors són molt adients per impartir 
la titulació i atendre els estudiants del centre. 
 

Els estudiants estan molt satisfets amb l’atenció del professorat en el seu procés d’aprenentatge. 
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Grau en Comunicació Audiovisual 30,01 29,11 
 

33,27 

MU en Periodisme Avançat. Reporterisme 2,86 2,49 2,77 

MU en Estratègia i Creativitat Publicitàries 2,91 2,63 2,58 

MU en Ficció en Cinema i Televisió. Producció, Guió i Realització 2,49 2,55 3,00 

Estudiants ETC per PDI a TC 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa 12,91 
 

12,50 
 

10,18 

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting 21,17 20,91 16,85 

Grau en Comunicació Audiovisual 7,90 8,49 7,60 

MU en Periodisme Avançat. Reporterisme 6,64 6,83 6,14 

MU en Estratègia i Creativitat Publicitàries 10,31 10,27 
 

8,53 

MU en Ficció en Cinema i Televisió. Producció, Guió i Realització 6,83 6,27 6,33 
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Taula. % d’hores impartides de docència (HIDA) segons tipologia del professorat a les assignatures seleccionades: Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa 

Assignatura Tipologia 
Nombre ECTS 

(teoria / 
pràctica) 

Alumnes      
19-20 

 
 

Nº de 
grups 

Permanents 
1 

(% hores) 

Permanents 2 
(% hores) 

Associats 
doctors 

(% hores) 

Associats 
no 

doctors 
(% hores) 

Altres 
(% hores) 

TOTAL 
(% hores) 

% Hores 
docència 
Doctors 

Història del pensament contemporani Bàsica 6 385 5 88,89 11,11  0 0 0 100 88,89 

Gestió de la Informació Obligatòria 4 342 5 100 0 0 0 0 100 100 

Introducció al Periodisme i a la 
Comunicació Corporativa 

Bàsica 6 291 4 78,79 9,09 12,12 0 0 100 90,91 

Gèneres i formats radiofònics Obligatòria 3 80 2 25 75 0 0 0 100 25 

Desenvolupament de projectes Obligatòria 3 79 2 0 50 0 50 0 100 0 

Seminari VIII: Relacions Públiques i 
Gabinets de Comunicació 

Obligatòria  8 80 6 50 33,33 16,67 0 0 100 66,67 

Pràctiques externes Pràctiques 12 77 6 50 40 0 10 0 100 50,00 

Treball Final de Grau  TFG I-II 
TFG 1 (6 ECTS) 85 6 

26,67 53,33 6,67 13,33 0 100 33,34 
TFG 2 (6 ECTS) 80 6 
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Taula. % d’hores impartides de docència (HIDA) segons tipologia del professorat a les assignatures seleccionades: Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting 

Assignatura Tipologia 
Nombre ECTS 

(teoria / 
pràctica) 

Alumnes      
19-20 

 
Nº de 
grups 

Permanents 1 
(% hores) 

Permanents 2 
(% hores) 

Associats 
doctors 

(% hores) 

Associats 
no doctors 
(% hores) 

Altres 
(% hores) 

TOTAL 
(% hores) 

% Hores 
docència 
Doctors 

Estètica Obligatòria 4 370 5 60 20 20 0 0 100 80 

Introducció a la Publicitat, 
Relacions Públiques i Màrqueting 

Bàsica 6 287 4 62,5 37,5 0 0 0 100 62,5 

Audiències i mercats Obligatòria 3 210 4 25 75 0 0 0 100 25 

Planificació estratègica en 
Publicitat i RP: el planner 

Obligatòria 3 149 2 100 0 0 0 0 100 100 

Gestió d’empreses en Publicitat i 
Relacions Públiques: Business 
Management 

Obligatòria 4 163 2 0 0 0 100 0 100 0 

Seminari I: Introducció a la 
Comunicació 

Obligatòria 8 302 23 47,83 47,83 4,35 0 0 100 52,18 

Pràctiques externes Pràctiques 12 145 12 60 20 0 20 0 100 60 

Treball Final de Grau TFG 
TFG 1 (6 ECTS) 166 9 

90 10 0 0 0 100 90 
TFG 2 (6 ECTS) 169 9 
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Taula. % d’hores impartides de docència (HIDA) segons tipologia del professorat a les assignatures seleccionades: Grau en Comunicació Audiovisual 

Assignatura Tipologia 
Nombre ECTS 

(teoria / 
pràctica) 

Alumnes      
19-20 

 
Nº de 
grups 

Permanents 
1 

(% hores) 

Permanents 2 
(% hores) 

Associats 
doctors 

(% hores) 

Associats 
no doctors 
(% hores) 

Altres 
(% hores) 

TOTAL 
(% hores) 

% Hores 
docència 
Doctors 

Estètica Obligatòria 4 370 
 

5 60 20 20 0 0 100 80 

Introducció a la Comunicació 
Audiovisual 

Bàsica 6 273 
 

4 
 

87,5 12,5 0 0 0 100 87,5 

Teoria de la Comunicació Audiovisual Obligatòria 3 59 
 

2 100 0 0 0 0 100 100 

Dret de la Comunicació Obligatòria 4 300 
 

4 50 0 50 0 0 100 100 

Tendències i crítica del cinema 
contemporani 

Obligatòria 4 60 
 

2 100 0 0 0 0 100 100 

Seminari VII: Productes i formats 
audiovisuals 

Obligatòria 8 58 
 

5 0 80 20 0 0 100 20 

Pràctiques externes Pràctiques 12 63 
 

6 20 60 0 20 0 100 20 

Treball Final de Grau 1-2 TFG 
TFG 1 (6 ECTS) 59  

10 
50 25 25 0 0 100 75 

TFG 2 (6 ECTS) 63 
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Taula. % d’hores impartides de docència (HIDA) segons tipologia del professorat a les assignatures seleccionades: MU en Periodisme Avançat. Reporterisme 

Assignatura Tipologia 
Nombre 

ECTS (teoria 
/ pràctica) 

Alumnes      
19-20 

Permanents 
1 

(% hores) 

Permanents 
2 

(% hores) 

Associats 
doctors 

(% hores) 

Associats no 
doctors 

(% hores) 

Altres 
(% hores) 

TOTAL 
(% hores) 

% Hores 
docència 
Doctors 

El reportatge d’internacional i economia Obligatòria 4 16 66,67 8,33 8,33 16,67 0 100 75 

Producció hipermèdia Optativa 3 16 0 0 93,07 6,93 0 100 93,07 

Seminari de Comunicació Obligatòria 6 16 58,82 23,54 0 17,65 0 100 58,82 

Pràctiques d’empresa Optativa 6 16 100 0 0 0 0 100 100 

Treball Final de Màster TFM 10 17 100 0 0 0 0 100 100 
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Taula. % d’hores impartides de docència (HIDA) segons tipologia del professorat a les assignatures seleccionades: MU en Estratègia i Creativitat Publicitàries 

Assignatura Tipologia 
Nombre 

ECTS (teoria 
/ pràctica) 

Alumnes      
19-20 

Permanents 
1 

(% hores) 

Permanents 
2 

(% hores) 

Associats 
doctors 

(% hores) 

Associats no 
doctors 

(% hores) 

Altres 
(% hores) 

TOTAL 
(% hores) 

% Hores 
docència 
Doctors 

Estratègia i creativitat en publicitat sectorial 
i institucional 

Obligatòria 5 18 89,50 10,50 0 0 0 100 89,50 

Creativitat i llenguatges Obligatòria 3 18 100 0 0 0 0 100 100 

Anàlisi d’audiències i planificació estratègica 
de mitjans 

Obligatòria 3 18 71,43 0 0 28,57 0 100 71,43 

Pràctiques d’empresa Optativa 6 15 100 0 0 0 0 100 100 

Treball Final de Màster TFM 10 18 88,24 0 5,88 5,88 0 100 94,12 
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Taula. % d’hores impartides de docència (HIDA) segons tipologia del professorat a les assignatures seleccionades: MU en Ficció en Cinema i Televisió. Producció, Guió i 
Realització 

Assignatura Tipologia 
Nombre 

ECTS (teoria 
/ pràctica) 

Alumnes      
19-20 

Permanents 
1 

(% hores) 

Permanents 
2 

(% hores) 

Associats 
doctors 

(% hores) 

Associats no 
doctors 

(% hores) 

Altres 
(% hores) 

TOTAL 
(% hores) 

% Hores 
docència 
Doctors 

Gèneres de ficció i tendències de mercat Obligatòria 4 17 35,72 0 28,57 35,71 0 100 64,29 

Anàlisi i desenvolupament de continguts Obligatòria 4 17 18,18 0 27,27 54,55 0 100 45,45 

Gèneres i formats de televisió Obligatòria 3 17 0 0 63,64 36,36 0 100 63,64 

Pràctiques d’empresa Optativa 6 15 100 0 0 0 0 100 100 

Treball Final de Màster TFM 10 18 100 0 0 0 0 100 100 
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3.4.3 La institució ofereix suport i oportunitats per a la millora de la qualitat de  

l’activitat docent i investigadora del professorat  

 

 

Tal com detalla el SGIQ del centre, la institució ofereix suport i oportunitats per millorar la 

qualitat de l’activitat docent del professorat (Directriu 4 del SGIQ: Com la FCRIB garanteix i 

millora la qualitat del seu personal docent). Concretament, els procediments vinculats a aquest 

estàndard es troben detallats als processos FT_D4_F11 (procés de formació de PDI i PAS) i FT-

D4_F12 (procés d’avaluació, promoció i reconeixement del PDI i PAS). 

Les estratègies per a la millora de l’activitat docent i investigadora dels centres de la Fundació 
Blanquerna i la Universitat Ramon Llull es poden distribuir en dues tipologies d’accions. Per 
una banda, els ajuts directes als investigadors, investigadores i/o grups de recerca amb 
retribucions econòmiques, reduccions de jornada o intensificacions de les mateixes per tal 
d’intensificar la recerca, generar nova investigació o la difusió de resultats.  
 

▪ El Pla de Carrera Professional del professorat, que estableix els mèrits d’investigació 
per tal d’assolir les categories acadèmiques a la institució. Dins d’aquest pla es donen 
els següent incentius: 
 
a) L’assoliment d’un programa competitiu tindrà un incentiu del 10% per al Grup de 

Recerca amb un màxim de 12.000 euros. 

b) Les persones amb contracte indefinit que acreditin l’assoliment d’1 trams 

d’Avaluació de l’activitat investigadora rebran un incentiu de 4000 euros. 

c) Intensificació de la recerca: Modalitat intensificació de l’activitat investigadora de 

la Fundació Blanquerna; que permet alliberar parcialment d’activitats docents i de 

gestió al PDI beneficiari, per tal que pugui incrementar temporalment la seva tasca 

de recerca amb l’objectiu final d’incrementar els índexs de recerca de la 

Universitat. Aquests permisos, se situen en el marc de la  Convocatòria d’Ajuts a la 

intensificació de l’activitat investigadora del PDI de la URL i  la Convocatòria d’ajuts 

a la recerca.   

▪ El curs acadèmic 2019-2020 el cost que han suposat la concessió d’aquests 
ajuts a la intensificació són de 27.284,00 euros, pel que fa la convocatòria en el 
marc de la Fundació Blanquerna i 51.931.00 euros, pel que fa la de la URL. En 
conseqüència, el curs acadèmic 2019-2020 el cost total de les accions 
d’intensificació de la recerca va ascendir a 79.215,00 euros.  

 
▪ En el curs anterior, el 2018-2019, el cost que han suposat la concessió 

d’aquests ajuts a la intensificació són de 55.915,55€ euros, pel que fa la 

El professorat disposa d’un notable suport institucional per al desenvolupament 
de les seves funcions i per a la millora de la qualitat de la seva activitat docent i 
investigadora.  

http://recursos.blanquerna.edu/17/premsa/F11_v4.pdf
http://recursos.blanquerna.edu/17/premsa/F12_v4.pdf
http://recursos.blanquerna.edu/17/premsa/F12_v4.pdf
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convocatòria en el marc de la Fundació Blanquerna i 81.036,33 euros, pel que 
fa la de la URL. En conseqüència, el curs acadèmic 2018-2019 el cost total de 
les accions d’intensificació de la recerca va ascendir a 136.951,88 euros. 

 

▪ Pla de Recerca de la FCRIB, amb diferents programes de foment de la investigació:  
 
a) Programa d’ajuts a la publicació: es compensarà amb un complement econòmic 

per a cada article publicat a revistes de la Web of Science i Scopus. Els 
complements passarà a disposició del grup de recerca de què formi part 
l’investigador i serà administrat per l’IP del grup.  

b) Programa d’ajuts per a l’assistència a jornades, congressos, etc... 
c) Programes d’ajuts a l’acreditació i reconeixement del professorat: programa 

d’especialització per a l’obtenció del grau de doctor (gratuïtat de Màster 
Universitari i ajut econòmic per l’edició i publicació dels exemplars de la tesi 
doctoral).  

d) Ajuts als directors de tesi i participació en tribunals de tesi.  
e) Programa d’ajuts per realitzar estades de recerca en centres universitaris 

internacionals. 
f) Beques pròpies de formació d’investigadors. 
 

Activitats de millora, actualització i innovació de metodologies docents en el marc de la URL, 
de la Fundació Blanquerna o bé específicament dels centres que en formen part: 
 

- Jornades anuals d’innovació docent. En el moment de redacció d’aquest informe, les 

més recents són les VIII-Jornada d’Innovació Docent de la URL, que van tenir lloc el 

passat 27 de juny de 2018 que van tenir lloc  a l'Auditori "Cardenal Jubany" 

de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL. Tota la 

informació i el programa està disponible a la web de les jornades.  

- Projecte Aristos Campus Mundus 2015: impulsat per les universitats Ramon Llull , 

Deusto i Comillas, ha obtingut la qualificació de Campus d' Excel·lència Internacional en 

la categoria d'àmbit regional europeu en la convocatòria de Campus d'Excel·lència 

2011 del Ministeri d'Educació. Al maig de 2010 aquestes universitats es van agregar 

per constituir el projecte Aristos Campus Mundus 2015, que té subscrit un acord de 

cooperació estratègica avançada amb les universitats nord-americanes de 

Georgetown, Boston College i Fordham. L'objectiu d'ACM 2015 és potenciar 

l'excel·lència acadèmica, docent i investigadora i la plena glocalització dels seus 

projectes universitaris que impliquen l'aposta conjunta per la innovació social, 

responsable i sostenible. En el marc d’aquest projecte, també s’incorporen accions 

formatives ACM on es convida al PAS vinculats amb la recerca i la qualitat dels centres. 

Un exemple recent és la Jornada de Qualitat de les Universitats ACM, que va tenir lloc 

el passat 7 de febrer de 2019 a la sala de conferències de la Universidad Pontificia 

Comillas de Madrid.  

- Jornades o sessions de capacitació específica per al personal mitjançant cursos de 

formació continuada a les Facultats que formen part de la URL.  

https://drive.google.com/drive/folders/1XsrANtx0O7TYRDwG4aWonq4OqwQA0sUF
http://www.blanquerna.edu/ca/fpcee/coneix-la-facultat/on-som
http://www.blanquerna.edu/ca/fpcee/coneix-la-facultat/on-som
https://www.url.edu/jornadainnovaciodocent/programa
https://www.url.edu/jornadainnovaciodocent/node/134
http://www.aristoscampusmundus.net/es
http://www.aristoscampusmundus.net/es
http://www.aristoscampusmundus.net/es
http://eventos.comillas.edu/30000/detail/jornada-de-calidad-de-las-universidades-aristos-campus-mundus.html
https://drive.google.com/drive/folders/1XsrANtx0O7TYRDwG4aWonq4OqwQA
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- Pla de Carrera Professional del Professorat: Document marc que estableix les vies de 

promoció pactades entre la Fundació Blanquerna i la part social (representants dels 

treballadors) per a poder promocionar en el marc de la institució. Detalla els requisits 

per a l’accés a les diferents categories acadèmiques. 

- Butlletí de Recerca i Innovació - URL. Aquest butlletí s'envia per correu electrònic i té 

caràcter setmanal. Ofereix informació de gran utilitat per als investigadors dels 

diferents centres que formen part de la URL. Igualment, aquestes informacions es 

poden consultar al web de Recerca de al URL. 

Activitats de millora, actualització i innovació de metodologies docents en el marc de la 

FCRIB:  

• Activitats de formació organitzades des del Deganat i Equip Directiu: 
 
-Les Jornades formatives Blanquerna: Anualment, la Facultat de Comunicació i 

Relacions Internacionals obre la porta al públic durant tres dies consecutius amb la 

programació de diferents xerrades i conferències relacionades amb el món de la 

comunicació. Aquestes vetllen per crear un contacte directe dels estudiants amb les 

especificitats de l’entorn professional i coneguin diferents perfils professionals 

relacionats amb les seves expectatives de futur. La programació compta amb 8 

conferències repartides al llarg del dia i distribuïdes en les instal·lacions, aules i auditori 

de la Facultat. Les Jornades Formatives Blanquerna permeten arreplegar tant els 

nostres estudiants, professors, Alumni com públics externs i interessats. Fins a dia 

d’avui, les Jornades Formatives Blanquerna tenen una mitjana d’assistència d’un 

centenar de persones per acte, tenint en compte que algunes conferències es realitzen 

en aules amb capacitat per a 80 persones mentre que les sessions a l’Auditori acullen 

fins a més de 200 persones, com per exemple en l’acta de lliurament del Premi al 

Millor Comunicador de l’Any i l’acte de clausura.  

El curs acadèmic 2018–2019 suposarà la celebració de la XXVª edició, amb el títol: LES 

DONES HI SOM! En la comunicació, les relacions internacionals, la gestió pública. 

El curs acadèmic 2019-2020, corresponent a la XXVIª edició de les jornades, aquestes 

van dur com a títol Vint-i-cinc anys formant professionals compromesos. 

Taula 43. Edicions de Jornades Blanquerna 

Edició Data 

XVIII Jornades de Comunicació Blanquerna-URL, 2012: MÉS PER 

MENYS. Comunicar en un món low cost. 

13 – 15 de març 

de 2012 

XIX Jornades de Comunicació Blanquerna-URL, 2013: Els valors 

de l’esport en la comunicació. 

05 – 07 de març 

de 2013 

XX Jornades de Comunicació Blanquerna-URL, 2014: Comunicar 

l’invisible. 

18 – 20 de març 

de 2014 

XXI Jornades de Comunicació Blanquerna-URL, 2015: Del web al 10 – 12 de març 

https://drive.google.com/drive/folders/0ByXMabWpraXqZWlSWWVFNjFleXc
http://recerca.url.edu/
http://www.blanquernafcri.com/jornades/es/las-mujeres-estamos/
http://www.blanquernafcri.com/jornades/es/las-mujeres-estamos/
http://www.blanquernafcri.com/jornades/
http://www.blanquernafcri.com/jornades/es/las-mujeres-estamos/
http://www.blanquernafcri.com/jornades/es/las-mujeres-estamos/


Autoinforme FCRIB                            Curs 2020-2021 

 77 

núvol (1994-2014): 20 anys que han transformat el món 2015 

XXII Jornades de Comunicació Blanquerna-URL, 2016: Storytelling 
8 – 10 de març 

2016 

XXIII Jornades de Comunicació Blanquerna-URL, 2017: Per què 

Europa? 

13 – 15 març 

2017 

XXIV Jornades de Comunicació Blanquerna-URL, 2018: La 

Postveritat 

5 – 7 de març 

2018 

XXV Jornades de Comunicació Blanquerna-URL, 2019: LES DONES 

HI SOM! En la comunicació, les relacions internacionals, la gestió 

pública. 

18 – 20 de març 

2019 

XXVI Jornades de Comunicació Blanquerna-URL, 2020: Vint-i-cinc 

anys formant professionals compromesos. 

9 – 11 de març 

de 2020 

 

- El 20 de setembre de 2018, va tenir lloc la IV Jornada de Recerca de la Facultat; que 

va comptar amb la participació de la responsable de l’Oficina de Transferència de 

Recerca i innovació de la Fundació Blanquerna amb una presentació sobre “L’avaluació 

dels projectes europeus des de dins” i amb la conferència “Investigar en ciencias 

humanas y sociales: comprender, sospechar, interpretar” del Dr. Daniel Innerarity. 

- Jornada "Reptes en la formació universitària en l’àmbit de la comunicació", que va 

tenir lloc a la Facultat el 30 de gener de 2019, co-organitzada per la Generalitat de 

Catalunya i AQU i que pretenia proporcionar a les universitats informació sobre la 

percepció del mercat laboral respecte de la formació universitària. 

 

• Activitats de formació organitzades des de l'àrea de Doctorat de la Facultat: 
 

- Curs: "Trencant la por a l'estadística. Teories, tècniques i eines estadístiques aplicades 
a la investigació en comunicació."  A càrrec de la Dra. Ester Almenar i la  Dra. Irene 
Cruz. Les quatre sessions corresponents al curs 2018-2019 es van realitzar els dies: 26 i 
29 març i 2 i 5 d'abril del 2019. Obert a investigadors i estudiants pre-doc. 
 
- Curs: "Introducció a l’Atlas-ti. Suport per a l’anàlisi qualitativa." A càrrec de la Dra. 
Cristina Günther. Les tres sessions corresponents al curs 2019-2020 es van realitzar els 
dies 23, 26 i 30 d'abril 2019. Obert a investigadors i estudiants pre-doc. 
 
- Jornada “Com esdevenir director de tesis en el s. XXI: prevenir i encarar problemes i 
incidents." A càrrec de la Dra. Montserrat Castelló (projecte Researcher Identity 
Development). Es va realitzar el 29 de gener de 2020. Oberta a investigadors i 
estudiants pre-doc. 
 
- Curs "Trencant la por a l'estadística. Teories, tècniques i eines estadístiques aplicades 
a la investigació en comunicació".  A càrrec de la Dra. Ester Almenar i la  Dra. Irene 
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Cruz.  Va tenir lloc els dies 24 i 31 març i 14 i 21 abril 2020. Obert a investigadors i 
estudiants pre-doctorals. 
 
- Curs "Introducció a l’Atlas-ti. Suport per a l’anàlisi qualitativa." . A càrrec de la Dra. 
Cristina Günther. Les tres sessions corresponents al curs 2019-2020 es van realitzar els 
dies 14, 21 i 28 d'abril de 2020. Obert a investigadors i estudiants pre-doc. 
 
- Jornada de formació sobre perspectiva de gènere per a directors del Programa de 
doctorat i PAS de recerca. Va tenir lloc el 6 de juliol de 2020, amb el suport del CAC i 
l’Institut Català de la Dona. Oberta a investigadors i estudiants pre-doc. 
 

 

• Activitats de formació organitzades des del Servei de Biblioteca: 
 

 Activitats formatives que es preparen des del Servei de Biblioteca per donar 

resposta a les necessitats formatives que van sorgint al llarg de cada curs; que 

es detallen en el marc de l’apartat relatiu a l’Estàndard 5 d’aquest 

autoinforme, ja que resten oberts tant per a professorat i PAS com per a 

estudiants del centre. 

 En el curs 2019-20 el Servei de Biblioteca va oferir quatre cursos d'introducció 

al gestor bibliogràfic Mendeley, un curs per aprendre a utilitzar la base de 

dades Factiva, un curs per aprendre a utilitzar la base de dades bibliogràfica 

JSTOR, i dos cursos sobre "Fonts i Recursos d'Informació." A aquests cursos hi 

van assistir un total de 47 professors, investigadors i estudiants de postgrau. A 

partir del mes de març algunes sessions de formació van passar a fer-se en 

format online. 

 Durant el curs 2018-2019 els Servei de Biblioteca va oferir cinc cursos 

d'introducció al gestor bibliogràfic Mendeley, un curs "On publicar" -per ajudar 

els investigadors a trobar la millor revista per al seu manuscrits-, tres cursos 

per aprendre a utilitzar la base de dades Factiva, i un curs sobre "Fonts i 

Recursos d'Informació." A aquests cursos hi van assistir un total de 64 

professors, investigadors i estudiants de postgrau. 

 El Servei de Biblioteca s'encarrega també del Butlletí de Recerca setmanal que 

reben tots els investigadors de la Facultat. 

 Igualment, atén consultes individualitzades de professors i investigadors 

relacionades amb: acreditacions de recerca; creació de perfils d'autor (ORCID, 

Google Citations, etc.); índexs d’impacte (JCR, SRJ, ERIH, Carhus, etc.); drets 

d'autor, i altres qüestions relacionades. 
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 Activitats de formació organitzades des dels sis diferents Grups de Recerca de la 
Facultat: 

 
Es relaciona a continuació una llista no exhaustiva de les activitats de formació 
organitzades pels Grups de Recerca de la Facultat. Es tracta, tanmateix, d'una mostra 
representativa. 
 
DIGILAB: Media, Strategy and Regulation 
 
- Sessió de Difusió dels resultats de la investigació "Construcción de las identidades 
de género, valores y estereotipos juveniles en los social media: l@s influencers y las 
audiencias Millennial y Centennial". A càrrec de la Dra. Maddalena Fedele i la Dra. 
Sue Aran-Ramspott. Va tenir lloc l'11 de setembre del 2020. Oberta a Investigadors, 
professorat universitari i de secundària, estudiants, comunitat educativa, joventut i 
famílies. 
 
-"IAMCR  post-conference Journalism and ethics in the digital age." Va tenir lloc el 12 
de julio 2019. A càrrec de professors i estudiants de doctorat inscrits a la post-
conference. Oberta a professors i estudiants de doctorat  
 
- Presentació de la proposta de formació en social media literacy: Tallers per a i amb 
adolescents/joves sobre YouTube amb una perspectiva de gènere inclusiva. A càrrec 
de la Dra. Sue Aran y Marta Nieto, directora de continguts de Drac Màgic. Va tenir 
lloc  l'11 de desembre del 2019. Oberta a Investigadors, professorat universitari i de 
secundària, estudiants, comunitat educativa i famílies. 
 
- Taula rodona "Com la tecnologia blockhain pot contribuir a recuperar la confiança 
en el periodisme?". A càrrec d'Úrsula O'Kuinghttons, responsable regional de Civil 
Media a Llatinoamèrica i Europa, i Marc Rocas, professor universitari, president de 
Blockchain Catalunya. Va tenir lloc el 12 de desembre de 2019. L’assistència va 
superar les 80 persones, entre professors, investigadors, estudiants i convidats. 
 
- "Workshop on Social Networks and News Production and Consumption in the 
Digital Public Sphere." Jornada a càrrec de professors de la FCRI i professors d'altres 
ciutats europees, com En el workshop hi van participar, a banda d'investigadors de la 
Facultat, professors d'universitats europees com ara Marcel Boersma (Universitat de 
Groningen), Elena Pavan (Universitat de Trento) i Scott A. Eldridge II (Universitat de -
Antwerp). De la Universitat Pompeu Fabra hi van assistir Javier Díaz Noci i Laura 
Pérez Altable. L'objectiu era presentar metodologies d'estudi de les xarxes socials. El 
taller va tenir lloc els dies 27 in 28 de setembre de 2018 i va estava obert a 
investigadors i estudiants de doctorat. 

EIDOS: Estudis de cultura i comunicació 

- Conferència online “La crisi i les fluctuacions econòmiques”. A càrrec de Andrei Boar 
i Boar, professor de finances de la UPF (Amb la col·laboració del Col·legi 
d'Economistes de Catalunya). Va tenir lloc el 21 d'abril de 2020. Oberta a professors i 
estudiants. 
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FAHRENHEIT: Grup de recerca sobre control i límits de les representacions 
mediàtiques 

- Conferència "Dietética digital. 5 tesis para repensar la tecnología digital". A càrrec 
del Dr. Víctor Sampedro, Universidad Rey Juan Carlos. Va tenir lloc el 17 d'abril de 
2020. Oberta a estudiants i professors. 

- Xerrada "Series de televisión en España. Panorama actual", a càrrec del Dr. Manuel 
Palacio. Va tenir lloc el 20 de gener de 2020. Oberta a investigadors, professors i 
estudiants. 

- Conferència "El mercado televisivo internacional: las nuevas plataformas". A càrrec 
de Dra. Concepción Cascajosa Virino. Va tenir lloc el 13 de gener de 2020. Oberta a 
investigadors, professors i estudiants. 

- Xerrada "Los nuevos festivales de cine. El género en disputa". Va tenir lloc el 18 de 
desembre de 2018. A càrrec del professor Àngel Sala. Oberta a investigadors, 
professors i estudiants. 

GLOBALCODES: Globalització, conflictes, seguretat i desenvolupament 
 
- Conferència "U.S. Elections. The day after.". A càrrec de Robert M. Fishman. Va tenir 
lloc el 4 de novembre de 2020. Oberta a investigadors, professors i estudiants. 
 
- Conferència "Cosmopolitan and European Solidarity in the face of Covid-19". A 
càrrec de la Dra. Valeria Bello, la Dra. Stefania Panebianco, el Dr. Christian Kaunert, la 
Dr. Anna Terrón i el Dr. Lorenzo Fioramonti. Va tenir lloc el 29 de maig de 2020. 
Oberta a investigadors, professors i estudiants. 
 
- Conferència "Desafíos económicos en el continente africano: del África Continental 
Free Trade Area a los impactos de la crisis del Covid19". Va tenir lloc el 17 d'abril de 
2020. A càrrec de Ainhoa Marín i Artur Colom. Oberta a investigadors, professors i 
estudiants. 
 
- Conferència "Preventing conflict and violence in West Africa". A càrrec de Reuben J. 
B. Lewis (School of Transnational Network). Va tenir lloc el 9 de maig de 2019. Oberta 
a investigadors, professors i estudiants. 
 
- Xerrada "Mujer rural. Una aproximación a la realidad de las mujeres campesinas de 
la ciudad de Inhambane". A càrrec d'Aleida Giralte. Va tenir lloc el 24 d'abril de 2019. 
Oberta a professors i investigadors. 
 
- Conferència "Peace without roots (?): The Ethnic Dimension of Peace in Colombia". 
A càrrec d'Ana Isabel Rodríguez Iglesias. Va tenir lloc el 14 de febrer de 2019. Oberta 
a professors i investigadors. 

 
 

GRECP: Estratègia i creativitat en Publicitat i Relacions Públiques 
 
- Workshop INTADTV "El potencial de la interactividad publicitaria en televisión. 
¿Cuáles son las primeras reacciones de los usuarios?." A càrrec de Rosa León, Media 
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Sales Manager en The Walt Disney Company Spain & Portugal; Raquel García, Head 
of Media Buying en Smartclip; Clara Serrano, Directora de Research & Insights, Arena 
Media; Irene Soldevila, Responsable de Publicitat Digital a la CCMA (Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals), i Víctor Solís, president de la Comissió de TV 
Conectada de la IAB y Publisher Management en FreeWheel. Va tenir lloc el 21 de 
juliol de 2020. Obert a investigadors, professors i estudiants. 
 
- Workshop INTADTV “La tecnología HbbTV y los formatos publicitarios interactivos¨. 
A càrrec de Meritxell Bosch i Garcia (socia de Mostaza Televisión), Lluís Feliu Roé 
(socio y director de e-deon.net). Va tenir lloc 5 octubre 2019. Obert a Investigadors, 
professors 
 
- "XXIV Jornades del Cable y la Banda Ancha en Cataluña". A càrrec de Xavi Edo, 
President d'Acotec; Joan Oliver Casanovas, director comercial de Wifidom; Guillem 
Lahuerta, System Engineer de Sony; Ignacio Rojo, director tècnic de Phicus 
Tecnologia; Xavier Redón, Cellnex, LovesTV; David Coll de Bristish Telecom; Carles 
Salvador, coordinador general de projectes de la Secretaria de Telecomunicacions de 
la Generalitat de Catalunya; Guillermo Canal, director Gerent de Feceminte; Carles 
Sabaté, vocal de Tecnologia i Societat de la Junta de l'Associació Catalana Telecos.cat; 
Virginia Rodríguez, de la Subdirecció Tècnica de les Comunicacions Electròniques de 
la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), i Carles Viladecans, 
director general de Xarxa Oberta de Catalunya (XOC). Va tenir lloc els dies 9 i 10 
d'abril de 2019. Obertes a Investigadors, professors, estudiants 
 
- Meeting de treball a TV3 sobre la televisió interactiva. A càrrec de Marc Bassols, 
responsable d’Aplicacions de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Va 
tenir lloc el 30 de novembre de 2018. Obert a investigadors. 
 
 
STREAM: Society, Technology, Religion and Media 
 
- Webinar “Religion in Quarantine”, a càrrec de Heidi Campbell, Felipe Hinojosa i 
Rebeca Hankins. Debat moderat per la Dra. Alba Sabaté. Va tenir lloc el 27 de juliol 
de 2020. Obert a Investigadors, professors, estudiants. 
 
- “Unorthodox perspectives: A debate about Netflix’s series on Unorthodox.” A càrrec 
de Clémence Boulouque, de la New York University i Yael Leibovitz, de Develeap, Tel 
Aviv. Moderat per Verónica Israel. Va tenir lloc el 7 de juliol de 2020. Obert a 
investigadors, professors i estudiants 
 
- Webinar “Islam, Migrants and COVID-19 in Greece.” A càrrec de Anna Stamou, cap 
de comunicació de la Muslim Association of Greece. Moderat per Lydia Dionís. Va 
tenir lloc el 2 de juny de 2020. Obert a Investigadors, professors i estudiants. 
 
- Webinar “Influencia del COVID-19 en la teología y la fe”. A càrrec  de Rafael Luciani, 
teòleg del Boston College. Moderat per Míriam Díez. Va tenir lloc el 16 d'abril de 
2020. Obert a Investigadors, professors i estudiants. 
 
- Seminari “La relació entre els catòlics i els ortodoxos, estat de la qüestió.” A càrrec 
de Cyril Hovorun, professor de la Loyola Marymount University de Los Angeles. Acte 
coorganitzat amb Fundació Joan Maragall. Va tenir lloc el 3 de febrer de 2020. Obert 
a investigadors, professors i estudiants. 
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- Xerrada “¿Podremos vivir juntos? La diversidad como oportunidad.” A càrrec de  
Alberto Ares, director del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la 
Pontificia Universidad de Comillas, Madrid. Va tenir lloc el 28 de novembre de 2019. 
Oberta a investigadors, professors i estudiants. 
 
- Seminari “European Cinema against Hate”. A càrrec de directors de diversos 
festivals de cinema espiritual de diferents països d’Europa. En el Marc de la Mostra 
de Cinema Espiritual de Catalunya. Va tenir lloc el 22 de novembre de 2019. Obert a 
investigadors, professors i estudiants. 

 
 

• Activitats de formació organitzades des de la revista acadèmica Trípodos de la 
Facultat: 

 
- I Jornada de revistas científicas. Criterios de Evaluación y Proceso de Selección de 
Revistas en Web of Science. La ponent va ser la Dra. Mila Cahue. Head of Editorial 
Outreach, Web of Science Group. Va tenir lloc el 27 de gener de 2020. Oberta a 
professors i investigadors. 

 
- II Jornada de revistas científicas. Escribir y publicar artículos con "Impacto". Reglas y 
Consejos para investigadores. A càrrec del Dr. Rafael Repiso. Professor de la 
Universidad Internacional de la Rioja i soci fundador de l'Spin Off EC3metrics de la 
Universidad de Granada. Activitat online realitzada el 18 de juny de 2020. Oberta a 
professors i investigadors. 
 

• Cursos organitzats des del Servei d'Idiomes: 
 

- Cursos d’anglès que cada any es posen a disposició del PDI i PAS del centre: 

consolidats al llarg dels darrers anys, s’imparteixen per a diferents nivells diferents. 

Des de l’any 2013 s’ofereixen quadrimestralment cursos d’anglès especialitzats  per 

al professorat que imparteix (o es forma per impartir) classes en anglès. 

Curs 2019-2020 

L’oferta de cursos d’anglès per a PDI i PAS del curs 2019-2020 distingeix -a part dels 
grups d’anglès general (Pre-intermediate, Intermediate, Upper 
Intermediate i Advanced)- quatre tipologies de grups d’anglès especialitzats20:  

a) Anglès General amb preparació per al PET Cambridge Exam (A2-B1). El curs se 
centra en parlar i practicar l’anglès oral amb l’objectiu que els alumnes se sentin més 
segurs quan hagin d’utilitzar la llengua anglesa en el seu lloc de treball. 

b) Anglès de preparació per al First Certificate Cambridge (B1-B2). Aquest curs per a 
PAS i professors està centrat en l'ensenyament i la pràctica d’habilitats d'anglès (tant 
oral com comprensió escrita i oral) i en el desenvolupament del lèxic des d'un nivell 
de First Certificate.  

 
20 Aquests cursos van ser interromputs i aturats, a partir del 13 de març de 2020, arran de la 
pandèmia de la Covid, i a dia d’avui no s’han reprès encara.  
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c) Anglès de preparació per al First Certificate Cambridge (B2) (impartit per English 
Café). Aquest curs -exclusivament per a PAS- està centrat en l'ensenyament i la 
pràctica d’habilitats d'anglès (tant oral com escrit) i enfocat en les necessitats del 
personal administratiu en un nivell de First Certificate. Un objectiu addicional és 
millorar el nivell per poder-se comunicar adequadament en contextos professionals. 

d)  Anglès Acadèmic de preparació per al Cambridge Advanced/Proficiency (C1-
C2). Aquest curs per a professors està centrat en parlar en un context universitari i en 
ampliar vocabulari, gramàtica i pronunciació a un nivell de Advanced i Proficiency.   

En aquest sentit, durant el cursos 2018-2019 i 2019-2020 es van voler reforçar les 
habilitats especifiques del vocabulari en funció dels graus, oferint també un servei 
concret en funció de l’especialitat del PDI i PAS.   
  

 
Curs 2018-2019 

L’oferta de cursos d’anglès per a PDI i PAS corresponents als curs 2018-2019 

distingeix –a part dels grups d’anglès general (Pre-intermediate, Intermediate, Upper 

Intermediate i Advanced)- tres tipologies de grups d’anglès especialitzats:  

a) Anglès General amb preparació First Certificate Cambridge (Upper Intermediate): 

Aquest curs per PAS i professors està centrat en l'ensenyament i la pràctica 

d’habilitats d'anglès general (tant oral com escrit) a nivell First Certificate i també per 

a poder comunicar adequadament en contextos professionals. 

b) Professional Communication Skills: Anglès per a Professors (Avançat): Aquest curs 

es proposa donar les eines lingüístiques necessàries als professors que hauran 

d'impartir les seves assignatures en anglès.  

c) Anglès Acadèmic amb preparació Cambridge Advanced/Proficiency: Aquest curs 

per a professors està centrat en l'ensenyament i la pràctica d’habilitats d'anglès 

general i acadèmiques (per redactar textos acadèmics, com per exemple abstracts) a 

nivell Advanced i Proficiency.  

• Activitats de formació organitzades des del Servei d'Equipaments i Innovació 
Tecnològica: 
 

- Un bon exemple són els cursos de formació de la plataforma virtual del centre 

SCALA-EVA. La Facultat imparteix cursos sobre les diferents funcions i accions que es 

poden dur a terme mitjançant SCALA-EVA. Així, són constants els cursos sobre, per 

exemple: com programar tasques, com fer retroacció als estudiants, com fer tests 

online, com associar altres eines (com les que ofereix Google) a l'entorn SCALA-EVA, 

com crear espais web per publicar treballs. Aquests cursos, amb enregistraments i 

exercicis ad-hoc estan, a més a disposició dels professor al web de la Facultat. 

Igualment, hi ha un professor assignat a respondre a les preguntes i resoldre els 

problemes que els puguin sorgir a professors i investigadors. 

 

https://scala.blanquerna.edu/#/
https://scala.blanquerna.edu/#/
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- Activitats de formació organitzades pel SOP-TIC: 

A continuació s’enumeren els cursos i tallers sobre l’ús de Moodle, SIGMA, eines de Google i 
aspectes pedagògics entre el setembre de 2019 i novembre de 2020.  

Taula. Formacions SOP-TIC. 19-20 

Curs de formació Data 
Participants 

inscrits 

Formació general SCALA-EVA 
Són sessions que es fan cada curs a l’inici i al final de cada semestre.  
L’objectiu és orientar al professorat sobre la gestió d’un curs Moodle 
(creació d’activitats i recursos) i sobre la gestió de qualificacions a 
Moodle i a Sigma. 

Setembre 
2019 

51 

Gener 2020 24 

Febrer 2020 106 

Abril 
 2020 

105 

Formació Meet + Urkund 
En aquest cas es varen fer quatre sessions presencials, just abans del 
confinament, per tal d’explicar el funcionament de Google Meet i 
URKUND. 
 

Març 2020 150 

Curs A.Organització de les sessions des d'una seqüència d'activitats 
L’objectiu de la sessió va ser donar orientacions sobre els processos 
d’ensenyament centrats en promoure l’autonomia de l’estudiant a 
partir de seqüències didàctiques de cessió progressiva d’autonomia. 
 

Juliol 2020 88 

Curs B. Creació compartida a l'espai de seminari 
Al curs es fa un repàs de les estratègies didàctiques que es poden 
emprar al seminari per a la creació compartida de coneixement, 
combinant l’entorn Moodle i diverses eines de Google. 
 

Juliol 2020 88 

Curs C. Gestió del treball en grups cooperatius 
La formació estava orientada a donar recursos i facilitar el disseny i 
la gestió d'una sessió de treball cooperatiu en línia 
 

Juliol 2020 117 

Importació i configuració d’un curs Moodle 
Aquesta sessió va tractar sobre els principals aspectes a tenir en 
compte en el moment de configurar un curs Moodle: importació 
d’activitats i recursos, creació de tasques, qüestionaris, configuració 
del llibre de qualificacions... 
 

Setembre 
2020 

10 

Presentacions de Google: aspectes tècnics i didàctics 
L’objectiu del taller era mostrar les possibilitats de les presentacions 
de Google per integrar diversos continguts multimèdia, fent també 
referència a les possibilitats didàctiques i d’integració a l’entorn 
Moodle 
 

Setembre 
2020 

10 

Glossaris i fòrums de Moodle: aplicacions didàctiques 
Amb aquest taller es volia fomentar l’ús d’eines col·laboratives i de 
comunicació a partir de diversos exemples d’ús.  
 

Octubre 
2020 

10 

Tasques de Moodle: avaluació a partir de rúbriques 
L’objectiu d’aquest taller és posar de relleu la importància de 
compartir amb els estudiants, a través de rúbriques, els criteris 
d’avaluació emprats per revisar les tasques. 

Novembre 
2020 

10 
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Qualificacions 
El taller mostra els aspectes més rellevants vinculats a la 
configuració del llibre de qualificacions, informe d’usuari, 
visualització de les qualificacions… així com també el procés 
d’exportació de la qualificacions a Sigma.  
 

Desembre 
2020 

10 

 
 

VALORACIÓ  ESTÀNDARD 4 

 

• El  professorat  reuneix  els  requisits  del  nivell  de  qualificació  acadèmica exigits  per  

les  titulacions  del  centre  i  té una  suficient  i  valorada  experiència docent, 

investigadora i, si escau, professional. 

• El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per 

desenvolupar les seves funcions i atendre els estudiants. 

• La institució ofereix suport i oportunitats per a la millora de la qualitat de l’activitat 

docent i investigadora del professorat. 

 
 

 

Proposta de valoració del CAI a l’estàndard 4: S’assoleix 

 
- L’estàndard s’aconsegueix completament i es considera que hi ha exemples de bones 

pràctiques; sobretot pel que fa la recollida de la satisfacció amb i del professorat, així 

com el suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat docent i 

investigadora del professorat. 

- El perfil del professorat de la FCRIB respon a la necessitat de combinar professors 

doctors amb experiència docent i investigadora, amb professionals dels diferents 

sectors que aporten la seva experiència en l’àmbit del màster universitari. El perfil 

del professorat dóna resposta a la vessant professionalitzadora dels màsters. 

-  El perfil del professorat de Graus i Màsters Universitaris és molt adequat en relació a 

assignatures com els seminaris, els TFG i TFM i les pràctiques, per consolidar la 

vessant professional i la capacitació dels nostres estudiants, tal i com demostren la 

seva inserció professional. 

- Els procediments de coordinació garanteixen el desenvolupament de les funcions del 

professorat. El centre disposa de mecanismes que permeten fer el seguiment i 

l’avaluació (així com garantir-ne la millora) de l’adequació del professorat amb el 

programa formatiu:  enquestes de satisfacció semestrals dels alumnes amb la 

docència i els tutors de pràctiques; enquestes de satisfacció amb l’activitat docent, de 

gestió i de serveis; enquestes de satisfacció de PDI i PAS; enquestes de satisfacció del 

professorat amb l’avaluació docent (Docentia), satisfacció i ocupació dels titulats, etc. 

Aquests mecanismes, i d’altres detallats al llarg d’aquest apartat de l’autoinforme, 

són peça clau per a garantir el seguiment, avaluació i millora de l’adequació del 

professorat al programa formatiu. 
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Anàlisi en relació a la perspectiva de gènere:  

 
ESTANDÀRD 4 
 

 La desigualtat entre gèneres entre el professorat de Graus i Màsters és notòria. No 
obstant, a la FCRIB s’ha encetat un procés de major presència i promoció de les dones 
a les classes de grau i Màsters. Aquest procés és més evident a les assignatures de 
Grau. A més, la FCRIB compta actualment amb 2 Vicedeganats dels tres existents i 2 
dels 3 Graus en Comunicació estan dirigits per dones. També hi ha una presència 
important de dones en les coordinacions de Graus i Màsters.  

 
Afectacions Covid-19 
 
El conjunt del professorat de la FCRIB s’ha adaptat de manera exemplar i excel·lent a la nova 
metodologia de treball com a conseqüència del context Covid-19. En aquest sentit, les 
assignatures s’han pogut fer a distància, adaptant les classes teòriques, la calendarització, les 
unitats formatives i les entregues d’exercicis i treballs. De fet, la continuïtat de les classes ha 
estat possible gràcies a aquesta resiliència demostrada tant per part dels professors com dels 
estudiants. 
 
És important destacar, doncs, que ha sigut més necessària que mai una transició a les eines 
digitals. Per tant, per part de la Facultat, s’han anat organitzat periòdicament cursos de 
formació generals i també d’altres més especialitzats per a tots aquells professors que ho han 
considerat necessari per a la seva assignatura. S’han ofert cursos des de la docència online fins 
a l’avaluació en línia o l’optimització dels recursos que ofereix SCALA. De manera paral·lela a 
aquests tallers, el servei d’assistència informàtica ha atès a professors a través de Meet o 
correu electrònic per tal de resoldre i gestionar dubtes de manera personalitzada.  

Altrament, els professors dedicats a la recerca també han traslladat la investigació al món 
online. Aquest fet ha permès seguir amb els projectes on la FCRIB hi forma part i coordinar-se 
entre professors (tant de dins com de fora de la Facultat). 

 

 

 

 

  

- El centre disposa d’un Pla de Recerca que ofereix suport i oportunitats de millora per 

la qualitat de l’activitat docent i investigadora. 

- El centre disposa de 6  grups de recerca actius reconeguts com a grups de recerca per 

part de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la 

Generalitat de Catalunya.  
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3.5. ESTÀNDARD 5: EFICÀCIA DELS SISTEMES DE SUPORT A L’APRENENTATGE21 

 

En el marc del darrer procés d’acreditació viscut pel centre, l’Informe d’Avaluació Externa de 
l’11 de juliol de 2019 ja va posar de manifest que aquest estàndard es valora “en progrés vers 
l’excel·lència”. La institució disposa de serveis d’orientació i recursos adequats i eficaços per a 
l’aprenentatge de l’alumnat. En aquest punt, destacaven com a bones pràctiques: l’eficàcia del 
pla d’acció tutorial (PAT), reflectides en els indicadors de rendiment acadèmic; l’alt nivell de 
satisfacció per part dels alumnes respecte a l’orientació acadèmica i la seva tutorització; 
l’excel·lència de les infraestructures docents i de suport a l’aprenentatge per motivar, facilitar i 
enriquir l’aprenentatge; a més del paper destacat del campus virtual SCALA. 
 

3.5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament el procés d’aprenentatge i 

els d’orientació professional faciliten la incorporació al mercat laboral.  

 

Serveis d’orientació acadèmica 

 

El SGIQ de la FCRIB té detallat en la seva directriu tres (FT_D3_F4), el procés de suport i 
orientació als estudiants sobre el desenvolupament i metodologies de l’ensenyament i 
avaluació. En aquest punt, per atendre les necessitats formatives de l’estudiant es 
desenvolupa un procés personalitzat a través d’un Pla d’Acció Tutorial (PAT) enfocat als Graus, 
així com d’una adaptació d’aquest pla per als Màsters (PAT_Màsters).  
 
El principal objectiu del PAT és identificar les necessitats orientatives, de suport i 
d’acompanyament que l’estudiant pot necessitar al llarg de la seva vida acadèmica per 
desenvolupar i concloure el seu procés d’aprenentatge amb èxit. Les accions de suport i 
orientació cap a l’estudiant estan encaminades a la seva integració a la vida universitària, el 
coneixement dels recursos que ofereix la FCRIB, la millora del seu rendiment acadèmic o 
aspectes relacionats amb el seu desenvolupament personal i professional. El PAT estableix els 
agents d’actuació necessaris, així com els documents imprescindibles per regular el marc de 
resposta. El PAT de la FCRI contempla el procés d’acompanyament de l’estudiant des del 
moment previ, fins i tot, al seu ingrés a la Facultat, i cobreix fins als estudis de segon cicle i el 
pas al món laboral. 
 

En el procés, hi intervenen diverses instàncies de la Facultat personificades en diferents 
agents. A banda de l’estudiant (agent 0 i protagonista indiscutible de tot el procés de 
tutorització, ja que és i ha de ser l’epicentre de tota l’activitat del PAT), es disposen d’un total 
de 10 instàncies, les tres primeres de les quals són de tipus acadèmic mentre les altres 
instàncies són dels àmbits de prestació de serveis que ofereix la Facultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 Les evidències d’aquest estàndard es poden consultar a la web d’acreditació. 

http://www.blanquerna.edu/es/fcc/conoce-la-facultad/garant%C3%ADa-de-calidad
http://recursos.blanquerna.edu/17/premsa/F4V4.pdf
https://www.blanquerna.edu/ca/fcc/servicios/informaci%C3%B3n-acad%C3%A9mica/grado/pla-d-accio-tutorial
https://www.blanquerna.edu/ca/fcc/serveis/informaci%C3%B3-acad%C3%A8mica/m%C3%A0sters-universitaris/pla-d-acci%C3%B3-tutorial
http://acreditacio.blanquerna.edu/fcri/7-evidencies-i-indicadors/estandard-5-eficacia-dels-sistemes-de-suport-al-aprenentatge/


Autoinforme FCRIB                            Curs 2020-2021 

 88 

Gràfic. Pla d’Acció Tutorial  

 

 

 

Aquests agents de tutorització tenen unes finalitats i moments d’actuació diferents, que 
s’adapten a les necessitats formatives de l’alumnat, tenint en compte que són necessitats que 
evolucionen durant el desenvolupament de les titulacions. D’aquest procés s’hi identifiquen 
els següents agents:  
 

1. Professor/a - tutor/a de Seminari: és el primer nivell d’assessorament i resposta de 
l’alumnat, realitzant el seguiment individualitzat de l'adaptació de l'estudiant a la vida 
acadèmica, mitjançant el contacte directe i constant amb aquest. Tanmateix, en el cas 
específic dels Graus, el seu paper és especialment transcendent en el primer curs, i 
sobretot en el primer semestre, ja que facilita i orienta la inserció de l’estudiant dins de la 
vida universitària de la Facultat.  

En el cas dels Màsters, l’assignatura de Seminari serveix per treballar continguts propis de 
cadascun dels Màsters i és un espai clau per a la tutorització dels estudiants. A la vegada, 
és el lloc on s’interactua amb l’alumne per recollir les seves preferències de pràctiques i 
un primer moment d’orientació sobre el futur TFM, que servirà per assignar un tutor de 
TFM amb experiència i adequat a la temàtica que acabi triant. En alguns casos, fins i tot, 
s’orienta a què l’alumne pugui connectar el lloc de pràctiques amb la temàtica del TFM.  

La FCRIB té sistematitzat un sistema d’indicadors de satisfacció sobre les tutories 
acadèmiques. En primer lloc, el centre disposa d’una enquesta específica de seminaris 
sobre la tasca de tutoria realitzada. A més, els delegats i delegades de classe també 
juguen un paper fonamental dins de tot aquest procés de vehicular la satisfacció sobre les 
tutories. 

Taula. Satisfacció global alumnes amb el tutor. Assignatures de Grau i Màsters Universitaris 

(FCRIB) Curs 2019-2020  

Enquesta satisfacció de l’alumne a Seminari (Grau) 

Pregunta. Valoració global docent (Màster) 

Resultats  

(0-5) 

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa 4,23 

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting 4,31 

Grau en Comunicació Audiovisual 4,10 

MU en Periodisme Avançat. Reporterisme 4,31 

MU en Estratègia i Creativitat Publicitàries 3,82 

https://www.lavanguardia.com/monograficos/ets-protagonista/els-seminaris-quan-lestudiant-es-el-centre-de-tot
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MU en Ficció en Cinema i Televisió. Producció, Guió i Realització 5 

 

2. Directors/es de Treballs de Fi de Grau i Màster: són els encarregats de fer el 

seguiment dels estudiants durant el procés de creació i concreció del TFG i TFM al llarg 

de tot el curs acadèmic. 

Enquesta satisfacció de l’alumne amb TFG/TFM 

Pregunta. Valoració global del responsable/tutor 

Resultats  

(0-5) 

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa 3,50 

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting 3,58 

Grau en Comunicació Audiovisual 3,91 

MU en Periodisme Avançat. Reporterisme 4,64 

MU en Estratègia i Creativitat Publicitàries 5 

MU en Ficció en Cinema i Televisió. Producció, Guió i Realització 5 

 

 
3. Professors/es d'assignatures: A més de les seves assignatures, també ofereixen 

moments de tutoria o reunions amb els alumnes. Una bona pràctica ha estat la 
predisposició dels professors durant la Covid-19; posant en primera línia de prioritat el 
seguiment dels estudiants amb les sessions digitals, el seguiment dels treballs, la 
resolucions de dubtes. A l’Estàndard 6 d’aquest autoinforme es poden consultar 
indicadors de satisfacció de la mostra d’assignatures seleccionades per a l’acreditació. 

El professorat, a les enquestes de satisfacció del PDI, en relació als serveis d’orientació 
acadèmica, també mostra la seva satisfacció per la utilitat de l’aprenentatge amb el 
sistema de tutories. La valoració que fa el professorat del sistema de tutories és 
excel·lent i ha anat incrementant progressivament al llarg dels anys: 

Taula 50. Enquesta satisfacció del PDI  sobre els serveis d’orientació acadèmica a la FCRIB. 

2019 

Pregunta 2013 2015 2019 

El sistema de tutories afavoreix l’aprenentatge de l’estudiant 8,48 8,90 8,97 

 

4. Assessors/es de matriculació: Ajuden als estudiants interessats a estudiar a la FCRIB al 
llarg del procés de matriculació.  

5. Servei d’informació per a nous estudiants coordinat pel Servei d'Informació i 
Orientació a l'Estudiant (SIOE) de secretaria i pel Gabinet de Comunicació, mitjançant 
campanyes informatives generals amb visites guiades al centre, a la biblioteca i a les 
diferents instal·lacions (plató, sales d’edició, sales de ràdio, etc.); visites als centres de 
secundària i Saló de l’ensenyament i sessions informatives. Algunes de les pràctiques 
que s’ha dut a terme durant la situació de la Covid-19 han estat la creació de sessions 
informatives online o l’oferta de Meetings Virtuals, per tal de resoldre tots dubtes 
referents a les titulacions de la Facultat des de casa. Durant la trobada, hi ha un 

https://www.blanquerna.edu/ca/futurs-estudiants/sessions-informatives
https://www.blanquerna.edu/ca/futurs-estudiants/sessions-informatives
https://www.blanquerna.edu/es/fcc/futuros-estudiantes/solicita-tu-meeting-virtual
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assessorament per a ajudar i orientar al futur estudiant. En aquest sentit, i com a 
exemple de bona pràctica i evidència del procés d’acollida i orientació dels 
estudiants i futurs estudiants, caldria destacar l’espai de “futurs estudiants” de la 
web del centre; on es presenta de manera clara i adequada la informació de referència 
sobre les sessions informatives, els meetings virtuals, el procés d’admissió i, enguany, 
molt especialment, sobre la metodologia Blanquerna i l’adaptació duta a terme com a 
conseqüència de la Covid-19. 

6. Serveis de suport i orientació a l’estudiant: s’activen una vegada s’ha detectat alguna 
problemàtica que afecti a l’estudiant. Qualsevol alumne disposa del següents serveis:  

-  Comissió d’Atenció a la Diversitat, encarregada de gestionar la normativa dels a 
estudiants amb diversitat funcional. Aquesta comissió proporciona informació 
sobre iniciatives, beques, convocatòries i altres tipus d'oportunitats per aquests 
alumnes.  

-  Serveis d’assistència acadèmica a l’estudiant, posats en marxa des del curs 
acadèmic 2018-2019, ofereixen als estudiants interessats en les humanitats 
(filosofia, història, literatura, art) consell i orientació sobre obres que els permetin 
aprofundir en aquestes matèries, resoldre els dubtes que se’ls puguin plantejar en 
les seves lectures personals o acadèmiques, o simplement establir un diàleg amb 
el professor encarregat sobre temes d’humanitats. 

-  Serveis d'Orientació Personal (SOP), està format per un equip interdisciplinari 
d'orientadors personals que, des d'una perspectiva psicopedagògica i de manera 
gratuïta, atenen de forma personalitzada els estudiants que lliurement demanen 
orientació davant de dificultats de caire personal, acadèmic i/o social. Una bona 
pràctica a destacar durant l’excepcionalitat de la Covid-19 és que el servei s’ha 
mantingut en línia (via hangouts, per correu electrònic o telefònicament), així com 
també els seus tallers.  

-  Servei d’Ajuts econòmics. Aquest servei és de rellevant importància en la situació 
econòmica actual. Des de Blanquerna-URL, es vol contribuir a reduir, en la mesura 
de les seves possibilitats, l’impacte d’aquesta crisi augmentant en 200.000€ (de 
1.800.000€ a 2.000.000€) el fons en beques i ajuts. Al mateix temps, durant el curs 
2020-2021 s’ha modificat el primer pagament de la totalitat de la matrícula: s’ha 
reduït el pagament inicial d’un 50% a un 35%. Es mantindrà com tots els cursos el 
sistema de 9 mensualitats per abonar la resta de l’import. 

-  Unitat d’Orientació i Assessorament a les famílies. 

7. Coordinació de mobilitat internacional: tant pels estudiants Outgoing com Incoming, 
el servei facilita informació de manera que puguin participar en programes d'intercanvi 
universitari. Consultar evidències a la web d’acreditació. 

8. Secretaria Acadèmica: coordina i centralitza la informació que afecta la vida 
acadèmica dels estudiants, des de les gestions d’inscripcions d’assignatures fins a la 
tramitació de títols. 

9. Alumni i Borsa de Treball/Carreres Professionals: Des d’Alumni es fa el seguiment 
individualitzat dels estudiants que han finalitzat els seus estudis, per facilitar la seva 
incorporació al mercat de treball i mantenir el vincle dels estudiants tant amb d'altres 
estudiants com amb la Facultat.  Consultar evidències a la web d’acreditació. 

https://www.blanquerna.edu/ca/fcc/futurs-estudiants
https://www.blanquerna.edu/ca/fcc/serveis/atencio-estudiant
http://serveis.blanquerna.edu/sop/
https://www.blanquerna.edu/ca/fcc/futurs-estudiants/beques-i-ajuts
https://www.blanquerna.edu/ca/fcc/serveis/secretaria-acadèmica
https://www.blanquerna.edu/ca/fcc/serveis/alumni
https://www.blanquerna.edu/ca/fcc/serveis/empresa-i-innovaci%C3%B3/carreres-professionals-i-borsa-de-treball
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10. Acció Solidària Blanquerna (ASB): s’ofereix a tota la comunitat educativa per informar 
i assessorar qualsevol iniciativa en l'àmbit del voluntariat i la solidaritat, així com per 
promoure la participació en diferents projectes d'intervenció en el Tercer i Quart Món.          
A les evidències aportades en el marc de l’Estàndard 5 a la web d’acreditació, es pot 
consultar el llistat complet de les activitats realitzades, previstes pel proper curs i  
totes aquelles que no es van poder dur a terme a causa de la Covid-19 al llarg del curs 
acadèmic 2019-2020.  

 
Satisfacció dels estudiants amb l’orientació acadèmica 
 

De la mateixa manera, cal recordar que, tal com s’ha posat de manifest en el marc de l’apartat 
relatiu a l’Estàndard 3 d’aquest autoinforme, des de l’Oficina de Qualitat de la FCRIB es vetlla 
pel disseny, obtenció i seguiment d’indicadors que ens permetin valorar la satisfacció dels 
estudiants tant en els aspectes relacionats amb l’orientació acadèmica com en els relatius a la 
inserció laboral. En aquest sentit es recullen indicadors relacionats amb l’orientació acadèmica 
a les enquestes de satisfacció dels estudiants sobre la docència rebuda, així com a les 
enquestes realitzades als alumnes de segon i quart sobre el conjunt de serveis de la Facultat. 
Per altra banda, la FCRIB participa com a centre pilot a les enquestes de satisfacció dels 
titulats i titulades (Graus i Màsters) d’AQU.  
 

Taula. Enquesta de satisfacció global 2019 amb la docència dels Graus (semestral) i Màster 

Universitaris (anual)  

 

Titulació Resultats 

 Escala Graus 0-5 

Grau en Comunicació Audiovisual 3,69 

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa 3,58 

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting 3,74 

 Escala Màsters 0-5 

MU en Periodisme Avançat. Reporterisme 4,23 

MU en Estratègia i Creativitat Publicitàries 3,86 

MU en Ficció en Cinema i Televisió. Producció, Guió i Realització 5,00 

 

Per altra banda, des de l’any passat la FCRIB participa com a centre pilot a les enquestes de 
satisfacció dels titulats i titulades (Graus i Màsters) d’AQU.  
 

Taula. Satisfacció titulats enquesta AQU 2019: Satisfacció amb la tutorització i la satisfacció global 
amb la titulació. (escala 1-5) 

Titulació 

Ítem 6- La tutorització ha estat 

útil i ha contribuït a millorar el 

meu aprenentatge 

Ítem 20- Estic satisfet amb la 

titulació 

Grau en Comunicació Audiovisual 4,10 3,80 

Grau en Periodisme i Comunicació 

Corporativa 
4,27 4,18 

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i 

Màrqueting 
4,15 3,91 

 

 

https://www.blanquerna.edu/ca/fcc/coneix-la-facultat/vida-universitaria
http://www.blanquerna.edu/es/fcc/conoce-la-facultad/garant%C3%ADa-de-calidad/organigrama-de-calidad


Autoinforme FCRIB                            Curs 2020-2021 

 92 

 
Taula. Satisfacció titulats enquesta AQU 2019: Satisfacció amb la tutorització, amb les pràctiques i la 
satisfacció global amb la titulació. 

Titulació 

Ítem 6- La tutorització ha 
estat útil i ha contribuït a 

millorar el meu 
aprenentatge 

 
Escala: 1-5 

Ítem 20- Estic satisfet amb la 
titulació 

 

 
Escala: 1-5 

Grau en Comunicació Audiovisual 4,10 3,80 

Grau en Periodisme i Comunicació 
Corporativa 

4,27 4,18 

Grau en Publicitat i Relacions Públiques i 
Màrqueting 

4,15 3,91 

 

 

Serveis per als estudiants de nou ingrés 

 

Per als estudiants de nou ingrés de Grau s’estableixen les següents accions d’acollida:  

- Acte de presentació de l'inici de curs. El primer dia de classe tots els estudiants d'un 
torn horari (matí o tarda) són convocats a una presentació oficial del curs on se'ls 
informa de qüestions bàsiques del funcionament de la Facultat. En acabar la 
presentació, els estudiants es distribueixen pels grups del Seminari per fer una primera 
sessió orientativa i de tutorització. Per al curs acadèmic 2020 – 2021, però, aquest acte 
s’ha vist modificat en tant que es realitza dividint els alumnes en tres dies diferents per 
així evitar aglomeracions i complir amb la normativa sanitària contra la Covid-19. 

- Sessions de coneixement de les aules d’informàtica i la Biblioteca, així com dels 
diferents espais tecnològics (sales d’edició, sales de ràdio, plató, etc.) durant les 
primeres setmanes als estudiants de primer.  

- Claus d’accés al campus virtual i altres informacions de tipus docent, que les reben en 
el primer dia de classe, ja que SCALA resulta una eina docent essencial per a la Facultat 
i, ara més que mai, per a garantir l’excel·lència de la metodologia multimodal.  

- Classes gratuïtes de català i castellà per als estudiants que provenen de fora de 

Catalunya. 

 

En el cas dels Màsters, l’acollida  de l’alumne té lloc abans, fins i tot, de l’inici de curs, oferint: 

- Acompanyament per tots els espais del centre i una explicació detallada i 
personalitzada del conjunt de serveis de la Facultat.  

- Assessorament i accés a tots els serveis de la Facultat des del moment en què es 
matricula. 

 

D’altra banda, com a bona pràctica i evidència del procés d’acollida i orientació dels estudiants, 
caldria destacar l’espai de “futurs estudiants” de la web del centre; on es presenten vídeos 
d’orientació als futurs estudiants sobre el procés d’acollida al centre, conjuntament amb la 
presentació d’altres accions com les sessions informatives. Aquest curs 2019-2020 s’ha emprès 
un nou servei pels futurs estudiants nomenat Coffee Breaks, on comparteixen una trobada 
amb exalumnes de la Facultat.  

https://www.blanquerna.edu/ca/fcc/futurs-estudiants
https://www.blanquerna.edu/ca/fcc/futurs-estudiants
https://www.blanquerna.edu/ca/fcc/futurs-estudiants/sessions-informatives
https://www.blanquerna.edu/ca/fcc/noticies/coffee-breaks-blanquerna
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Servei de pràctiques externes: 
 
La FCRIC vetlla per garantir una oferta adequada i d’excel·lència pel que fa les pràctiques del 
conjunt de les titulacions oficials del centre. Els mecanismes de designació de tutors acadèmics 
i del seguiment i tutorització dels estudiants són clars, pertinents i permeten garantir el procés 
d’aprenentatge i el procés d’orientació professional; facilitant la incorporació al mercat 
laboral.  
 
Taula. Designació de tutors acadèmics 

 
 
 
Taula. Tutorització de l’estudiant de pràctiques. 

 

 

El curs acadèmic 2019-2020, en total, s’han tramitat 1.141 places de pràctiques, 9 places més 
que el curs anterior, tot i el descens de les pràctiques extracurriculars. Els Graus han  baixat 
sensiblement en xifres globals, mentre que els màsters incrementen les xifres del curs passat,   
en bona mesura per les segones assignacions.  

El curs acadèmic 2019-2020 s’han signat 210 convenis-marc nous amb institucions i empreses, 
10 menys que el curs anterior. D’aquests, 21 són convenis internacionals nous. Actualment, 
tenim 1.214 convenis amb empreses i institucions. Aquests darrer curs hem treballat amb 
unes 450 empreses o institucions.  Pel que fa a places internacionals, 28 alumnes han fet 
pràctiques curriculars  a l’estranger (la majoria del Grau de Relacions Internacionals, un del 
màster en Estudis de Pau i un del Grau de Comunicació Audiovisual ). 
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Pel que fa a l’equip de gestió de pràctiques, van començar tres coordinadors de pràctiques 
nous: de l’àmbit Audiovisual, de la Publicitat, les Relacions Públiques i el Màrqueting i del 
GCM. Aquest curs es va començar a utilitzar una nova rúbrica de tutorització i seguiment dels 
estudiants per part dels tutors acadèmics transversal per als graus i màsters. 

 Curs 2017-2018 Curs 2018-2019 Curs 2019-2020 

Titulació 
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Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa 90 47 80 86 48 61 75 62 34 

Gran en Publicitat, Relacions Públiques i 
Màrqueting  

11
6 

98 89 
15
8 

11
9 

88 
13
2 

13
1 

46 

Grau en Comunicació Audiovisual 57 21 36 57 35 27 61 34 51 

MU en Periodisme Avançat. Reporterisme 16 NA 11 14 NA 4 16 NA 1 

MU en Estratègia i Creativitat Publicitàries 27 NA 10 22 NA 4 15 NA 5 

MU en Ficció en Cinema i Televisió. Producció, 
Guió i Realització. 

16 NA 3 12 NA 3 16 NA 0 

 

Situació de pràctiques durant la pandèmia 

Amb el confinament, una part de les pràctiques van quedar suspeses temporalment a partir de 
març. Va afectar principalment als alumnes de tercer que havien de cursar les pràctiques 
obligatòries i als alumnes de màsters. Els alumnes de quart ja havien realitzat les seves 
pràctiques curriculars durant el primer semestre. 

Molts dels estudiants que estaven cursant les pràctiques curriculars van patir una suspensió 
temporal de les pràctiques. Es va acceptar la modalitat no presencial en aquells casos en que 
l’estudiant estava d’acord i l’empresa garantia uns protocols per al treball a distància. Una 
bona part de l’alumnat va tenir continuïtat i, en altres casos, es va fer una interrupció d’unes 
setmanes, fins que l’empresa va adaptar els seus equips al teletreball, i un cop, ja instal·lats en 
la nova modalitat, l’alumne/a va tornar.  Es van produir moltes cancel·lacions per la caiguda de 
l’activitat de l’empresa o institució o perquè els centres de pràctiques, en l’etapa de 
desconfinament, van considerar que no era pertinent seguir amb la formació, donat que 
estaven en adaptació de les noves mesures de seguretat sanitària o la falta d’espai impedia 
que un alumne/a s’incorporés quan ni tant sols podia tornar tota la plantilla. En els casos en els 
quals l’alumne/a no va poder tornar es va fer un canvi de centre. 

En casos molt excepcionals en els quals les pràctiques no s’han pogut realitzar durant l’estiu, 
s’ha facilitat a l’estudiant cursar-les el curs 20-21, sense cap cost per a l’alumne/a. S’ha permès 
el canvi de centre de pràctiques per a possibilitar la finalització de l’estada formativa. 

Totes aquestes casuístiques van comportar un sobre esforç de l’equip de pràctiques que des 
del primer moment van haver de contactar amb tots els alumnes, els tutors acadèmics i amb 
els centres de pràctiques per a informar-los, per a saber com quedava la situació de cada 
alumne/a, refer documentació i preparar-ne nova. També per fer un seguiment personalitzat 
de la casuística de cada alumne/a i com gestionar una solució per a cadascun. 
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Una bona part dels alumnes va poder continuar amb la modalitat a distància.  En altres casos, 
es va optar per un model semipresencial a partir de l’estiu i presencial quan les autoritats 
sanitàries ho van permetre i els centres de pràctiques. 

Tot l’equip del departament, tant PAS com coordinadors, vam passar a treballar a distància i es 
va intentar donar servei tant a alumnes com a centres de pràctiques. Es van mantenir 
reunions periòdiques de coordinació i distribució de tasques via Meet i altres canals .  

 

Serveis d’orientació laboral 

 

La FCRIB disposa d’un pla d’acció institucional encaminat a facilitar la inserció laboral dels 
estudiants. Aquestes accions estan recollides al SIGQ, principalment al procés de gestió de 
l’orientació professional als estudiants (FT_D3_F7), i es vehiculen, essencialment, des del 
Vicedeganat d’Empresa i Innovació a través, entre d’altres serveis, de Carreres 
Professionals/Borsa de Treball i el servei Alumni. Aquests serveis gestionen les relacions, les 
demandes de les empreses interessades en la contractació de d’Alumni dels nostres Graus, així 
com d’aquelles titulacions i especialitzacions de tercer cicle. En aquest sentit, la Facultat posa 
al servei dels titulats i dels estudiants un espai per inserir-se en el mercat laboral.  
 

El servei de Carrreres Professionals/Borsa de Treball ajuda als titulats en el seu procés 
d’inserció professional, facilitant el contacte d’aquests professionals que millor s’adeqüen al 
perfil per l’empresa. D’altra banda, tal i com es mostra en el Pla d’ocupació de la Borsa de 
Treball i les evidències de totes les activitats de la Borsa de Treball i Alumni  s’ofereix un 
servei d’assorament professional que es manifesta en sessions informatives i formatives, així 
com els cursos i les jornades organitzades anualment.22   
 
 
Imatge. Notícia publicada al full informatiu 18 de novembre 2020. Evidència orientació 
professional/Carreres Professionals. 

 
 
 
En aquest sentit, els objectius generals del servei de Carreres Professionals/Borsa de Treball 

són els següents: 

 

• Consolidar les accions que actualment ja es duen a terme a carreres professionals: 
gestió de les ofertes de treball, atenció als usuaris, formació. 

• Generar informació útil i d’interès per la resta d’àrees de la Facultat, especialment les 
del vicedeganat d’empresa i innovació així com la resta de la Facultat per fer conèixer 
el funcionament de carreres professionals. 

 
22 Les evidències de totes les activitats de la Borsa de Treball i Alumni es poden consultar a la web d’acreditació, en el marc de les 
evidències de l’Estàndard 5. 

https://drive.google.com/drive/folders/0B75_umz1HZ2bRHp5TXdWeHE5bGc
http://recursos.blanquerna.edu/17/premsa/F7_v4.pdf
https://www.blanquerna.edu/ca/fcc/serveis/empresa-i-innovació/carreres-professionals-i-borsa-de-treball
https://drive.google.com/drive/folders/1wkcrJUP-mzbjxMrdj-VTnRLvv1M3FJOh
https://drive.google.com/drive/folders/1wkcrJUP-mzbjxMrdj-VTnRLvv1M3FJOh
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• Detectar necessitats formatives i activitats que siguin de l’interès dels alumnes i 
alumni. 

 
Pel que fa els objectius específics, es divideixen en quatre grans àrees: Orientació professional 
(atenció personal i online; servei personalitzat d’orientació professional); Gestió ofertes de 
treball (publicació ofertes laborals; enviament candidats oferta; seguiment procés de selecció); 
Formació (alumnes 1r: presentació  del servei “El Suro” amb feines compatibles amb l’horari 
acadèmic; alumnes 2n: accions específiques relatives als perfils professionals; alumnes 3r: 
preparar el CV i pautes específiques per a l’entrevista per pràctiques obligatòries); alumnes 4t 
(jornada orientació professional: Talent Day); finalment, l’àrea d’Observatori (estudis 

d’inserció graus i màsters; estudis en relació a la tipologia d’ofertes; estudis en relació als 
perfils professionals; altres: identificar oportunitats laborals o bé facilitar contactes amb el món 
professional). 
 

Entre les principals novetats pel que fa les tasques desenvolupades des del servei al llarg del cu 
curs 2019-2020, es poden destacar les següents (vegeu evidències a la web d’acreditació, 
Estàndard 5): sessions obertes de revisió de CV; sessió How to write and develop my CV, 
alumnes 3r de Relacions Internacionals; canvi de gestió portal alumni-borsa de treball 
(jobteaser); recull de directoris professionals; reforç en l’acompanyament en les seves carreres 
professionals; i l’establiment de més sinèrgies amb el departament de pràctiques per a 
continuar ampliant la relació del servei amb les empreses. 
 

En definitiva, el servei es pot considerar un exemple de bona pràctica pel que fa l’orientació 
professional dels estudiants; potenciant la formació dels estudiants en la creació d’un 
argumentari propi, com a candidats; col·laborant en la formació dels estudiats en l’ús de les 
tècniques associades al procés de selecció: la confecció del cv, l’entrevista de treball, 
l’optimització de Linkedin i altres xarxes socials. A més a més, també es generen Activitats de 
Networking, com la visita a centres de recursos, la participació en jornades de Potenciació de 
la inserció laboral, l’organització de Jornades d’Ocupació Laboral o l’organització del Talent 
Day. Degut al context excepcional d’enguany, el Departament de Carreres Professionals de la 
Facultat ha organitzat el Talent Day online, un conjunt de tres sessions sobre eines i recursos 
per a la recerca de feina. Un altra pràctica a tenir en compte és que durant el mes de juliol del 
2020 han possibilitat sessions personalitzades de 30 minuts per saber els aspectes rellevants 
per afrontar els nous reptes del món professional.  
 
Imatge de la promoció del Talent Day 2019. 

 
 
A continuació s’especifiquen les tasques del servei realitzades per cursos i semestres en el 
context global del centre independentment de la titulació:  

https://www.blanquerna.edu/es/node/34949
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Taula. Tasques Borsa de Treball  

 

 

D’altra banda, el servei desplega una enquesta anual per determinar la inserció professional 
dels alumnes de Grau i dels alumnes de Màsters. 

 
Taula. Satisfacció dels titulats segons l’enquesta de Borsa de Treball / Carreres Professionals (curs 
2019-2020) 

 

 Preguntes 

Titulació 
Feina relacionada 

amb els estudis 

Satisfacció amb la 

formació rebuda 

Intenció de repetir el 

mateix estudi 

G. en Periodisme i Comunicació Corporativa 77,10 % 74,20 % 85,90 % 

G. en Publicitat, Relacions Públiques i 

Màrqueting 
84,10 % 63,60 % 72,70 % 

G. en Comunicació Audiovisual 57,10 % 59,20 % 63 % 

MU. en Periodisme Avançat. Reporterisme. 66,70 % 66,60 % 44,40 % 

MU. en Estratègia i Creativitat Publicitària. 78,57 % 78,57 % 57,10 % 

MU. en Ficció en Cinema i Televisió. 

Producció, guió i realització. 
33,30 % 100 % 75 % 

 

 
Taula. Satisfacció titulats enquesta AQU 2019: Satisfacció amb la formació rebuda per a l’activitat 
professional (escala 1-5) 

 

Titulació  
Ítem 9- Les pràctiques externes m’han 

permès aplicar coneixements adquirits 

durant la titulació  

Ítem 19-  La formació rebuda m’ha 

permès millorar les meves capacitats 

per a l'activitat professional  

Curs Activitat Data 

G. 1r curs 
- Acolliment general de la Facultat. 

- Explicació dels serveis de l’àrea, entre d’altres   

Setembre. 
Primer semestre. 

G. 2n curs 

- Perfils Professionals.  

- Formació en tendències i en les  

- oportunitats que ofereix el mercat.   

Segon semestre 

G. 3r curs 
- Competències professionals (pràctiques).  

- Incidència en les actituds i aptituds professionals, així com en la     
     confecció d’un CV i d’un argumentari propi (Grau en Periodisme).  

Octubre.  
Primer semestre. 

G. 4t curs - Inserció. Connexions empresarials i tendències. Jornades/Talent Day   
Maig/Juny. 
Segon semestre. 

Màsters - Inserció: Elaboració CV, perfil web, i preparació entrevistes. Febrer  

Alumni  
- Formació especifica: CV, entrevista laboral, internacionalització,    

     Jornades/Talent Day.   

Al llarg de tot el 
curs acadèmic. 
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Grau en Comunicació 

Audiovisual  
4,20 3,60 

Grau en Periodisme i 

Comunicació Corporativa 
4,29 4,50 

Grau en Publicitat,  

Relacions Públiques i 

Màrqueting 

3,59 4,03 

 

 

 

Servei Alumni de la FCRIB: 

 
El servei d’Alumni també activa tot un seguit d’activitats i jornades vinculades a l’orientació 
professional amb l’objectiu de facilitar la incorporació al mercat laboral que es poden 
considerar com a bona pràctica (vegeu evidències Alumni a Evidències Estàndard 5): 
 
- Sopar 1a promoció 25 anys de la Facultat: l’octubre del 2019 els alumni de la primera 

promoció foren els primers en celebrar el 25è aniversari de la Facultat.  

- XXVI Jornades de Comunicació Blanquerna: per celebrar els vint-i-cinc anys de la Facultat, 
les jornades del curs 2019-2020 es van dedicar a la trajectòria de formació de professionals 
centrada exclusivament en la comunitat d’antics estudiants. Durant els tres dies de les 
jornades, diversos alumnis convidats van donar una mirada més propera a l’evolució de la 
Facultat, com ha estat el seu aprenentatge i quines són les tendències actuals en 
Comunicació.  

- Alumni a les aules: activitat en la qual diversos ex alumnes venen a la Facultat per explicar 
als estudiants actuals la seva experiència professional, per tal que aquests puguin 
aprofundir en els perfils professionals del món de la comunicació. Durant el període de 
confinament, els alumnis no han deixat de reunir-se amb els estudiants mitjançant 
sessions virtuals.  

- Alumni Ambassadors: Sent la primera edició l’any 2020, aquest premis destaquen la figura 
de quatre exalumnes (Sara Canals, Tomás Ferrándiz, Álex Lafuente i Pat Rubio) en 
reconeixement de la seva trajectòria professional i per la relació que continuen mantenint 
amb la seva Alma Mater. 

- Activitats virtuals: tenint present la situació a principis del 2020, la Facultat va traslladar la 
seva agència al món digital de manera que poguessin garantir els mateixos serveis als 
Alumnis. Alguns exemples a destacar serien els webinars, videoconferències, taules 
rodones, entre d’altres tant pels estudiants com els alumnis de la Universitat.  

- Chapters: trobades anuals a diferents punts del món on hi ha exalumnes treballant. Durant 
el curs 2019-2020 aquesta activitat no ha pogut desenvolupar-se com a conseqüència del 
context Covid-19. 

- Sessió “Benvinguts a Alumni”. Els alumnes de quart curs de grau tenien una sessió 
programada per informar-los de les oportunitats que els hi ofereix la Facultat com a futurs 
Alumni. El curs 2019-2020 aquesta activitat no es va poder desenvolupar i el servei Alumni 
va difondre la informació als estudiants a través del correu electrònic. 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B56RvucyUHyuTFloZVQxZkowZkE
https://www.facebook.com/pg/AlumniBlanquernaFCRI/photos/?tab=album&album_id=2809763979034471&ref=page_internal
https://alumni.blanquerna.edu/News/ViewNew?idNoticia=22689
https://www.facebook.com/pg/AlumniBlanquernaFCRI/photos/?tab=album&album_id=3108767519134114&ref=page_internal
https://www.blanquerna.edu/es/fcc/agenda/webinar-grau-en-periodisme-i-comunicacio-corporativa
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Altres serveis 

 

Un altre servei d’acompanyament tant per els alumnes com els graduats és el Media 
Innovation Lab (Milab), la plataforma digital que ofereix la Facultat per desenvolupar les seves 
idees o projectes i ajudar a situar-los en el mercat, a més de donar a conèixer el seu talent i 
connectar-los amb el món de la Comunicació i les Relacions Internacionals.  
 

A causa de la situació actual que s’està vivint, Milab està treballant en la programació del 
pròxims esdeveniments. No obstant això, és important recordar les bones pràctiques que s’ha 
executat durant els anys anteriors i destinades a establir sinèrgies entre la Universitat i 
l’Empresa:  

- Pitching Audiovisual Universitat-Indústria, un espai de connexió entre la indústria 
audiovisual i el talent emergent format en les principals universitats catalanes. En la seva 
quarta edició, el 2018, quatre projectes realitzats pels alumnes del Grau en Comunicació 
Audiovisual foren seleccionats entre vint finalistes. 

- Jornades de divulgació sobre l’impuls tecnològic, com per exemple L’enigma Blockchain, 
Tendències a les xarxes socials o La Realitat Virtual en el món real.  

- Acompanyament i assessorament de projectes. 

- Aparador de projectes i treballs d’estudiants i Alumni. 

- Gestió de La Incubadora. 

 

Oficina de Relacions Internacionals23 

 

L’Oficina de Relacions Internacionals és, també, un dels serveis d’orientació acadèmica que 
suporta adequadament el procés d’aprenentatge i d’orientació professional dels estudiants de 
grau. En aquest punt, la FCRIB, conscient de la importància de la internacionalització de la 
Universitat en totes les seves activitats, no només prepara els estudiants per al mercat global, 
sinó que està convençuda que la mobilitat internacional beneficia tota la universitat en el seu 
conjunt, ja que amplia els contactes acadèmics del cos docent, afavoreix la creació de xarxes 
de recerca, impulsa la millora dels plans d’estudi i els mètodes d’ensenyament i és una peça 
clau en l’aprenentatge de llengües estrangeres. 
 
La Facultat ha crescut, i també la seva dimensió internacional: enguany, el programa Erasmus+ 
de la UE ofereix més de 70 places de mobilitat, a través de 26 convenis amb 19 universitats 
europees. A més, hem signat, en els darrers anys, més de 30 convenis bilaterals amb 
universitats arreu del món, on s’han establert diversos acords de col·laboració conjunta en 
l’àmbit acadèmic i que ofereixen, ara com ara i amb la intenció de continuar creixent i 
ampliant el nombre d’universitats partner, fins a 145 places de mobilitat en total durant el curs 
2019-2020. En total, i tenint en compte tots els graus que tenen accés al Programa de 
mobilitat (Periodisme i Comunicació Corporativa; Comunicació Audiovisual; Publicitat, 
Relacions Públiques i Màrqueting i Relacions Internacionals), enguany s’han realitzat 124 
estades d’intercanvi a l’estranger. 
 

 
23 A l’Estàndard 5 de la pestanya ‘Evidències i indicadors’ de la web d’acreditació es poden consultar 
totes les evidències relatives al servei de Relacions Internacionals. 

http://www.milabblanquerna.cat/?page_id=3137&lang=ca
http://www.milabblanquerna.cat/?page_id=3137&lang=ca
https://www.blanquerna.edu/ca/fcc/noticies/exit-dels-nostres-alumnes-en-el-pitching-audiovisual-universitat-industria
https://www.blanquerna.edu/ca/fcc/noticies/jornada-milab-l-enigma-blockchain
https://www.blanquerna.edu/ca/fcc/noticies/jornada-milab-el-video-val-mes-que-1000-caracters-tendencies-a-les-xarxes-socials
https://www.blanquerna.edu/ca/fcc/noticies/jornada-milab-la-realitat-virtual-en-el-mon-real
https://www.blanquerna.edu/ca/fcc/noticies/la-incubadora-nou-entorn-creatiu-pels-estudiants
http://www.blanquerna.edu/ca/fcc/international-affairs
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Durant el segon semestre d’aquest curs 2019-2020, la mobilitat entrant i sortint de la Facultat 
s’ha vist afectada per l’impacte de la Covid-19. Per a la gestió d’aquesta crisi, ha estat 
important la coordinació amb el Rectorat de la URL i amb les diferents universitats partners, 
així com els Directors i Coordinadors dels diferents graus de la Facultat. Hem contactat 
freqüentment amb els nostres estudiants outgoing i incoming, enviant-los tota la informació 
de què disposàvem, responent dubtes i creant un registre que s’anava actualitzant 
periòdicament, amb la situació i la ubicació dels estudiants, que compartíem amb els 
coordinadors i directors dels Graus de la Facultat. A través del Rectorat, també vam facilitar als 
estudiants les diferents iniciatives de retorn que va organitzar el Ministeri i va ser decisiu l’ajut 
de les delegacions de govern de la Generalitat.  
 
A tots aquells estudiants de Blanquerna que vàrem decidir abandonar la plaça de mobilitat i 
tornar a  afegir-se a les nostres classes online, se’ls en va facilitar la possibilitat, a la qual van 
decidir acollir-s’hi 12 estudiants. 
 
Dels 47 estudiants estudiants Incoming del segon semestre (al primer semestre, en vàrem 
rebre 40), només 1 va renunciar a la seva plaça. La resta, van seguir les classes online que la 
Facultat els va oferir, adaptant fins i tot les assignatures a les diferents zones horàries on 
estaven ubicats els estudiants o bé facilitant-los tutories per tal que no perdessin les classes. 
Per a la gestió de les classes online dels estudiants, la Facultat va redactar un protocol que 
l’Oficina va compartir amb tots els estudiants Incoming.  
 
L’Oficina de Relacions  Internacionals també organitza semestralment el Programa de 
Mentoria de la Facultat, a través del qual posa en contacte estudiants locals amb estudiants 
incoming, per tal de facilitar als nouvinguts l’adaptació a la Facultat i a la vida local. Enguany, 
han participat al Programa de Mentoria 20 estudiants de Blanquerna al primer semestre i 21 al 
segon semestre. Per a l’organització del Programa de Mentoria, s’elabora una guia que es 
reparteix entre els mentors. 
 
Pel que fa a beques per als estudiants de la Facultat amb una plaça de mobilitat, l’Oficina de 
Relacions Internacionals ha gestionat, durant el curs 2019-2020, fins a 165 ajuts entre les 
Beques Erasmus, les Beques Santander, la MOBINT de l’AGAUR, etc. L’Oficina envia la 
informació als estudiants sobre totes i cadascuna d’aquestes beques i els hi facilita també part 
de la documentació. 
 
L’Oficina de Relacions Internacionals també gestiona la pàgina web de l’Oficina, els diferents 
comptes de correus propis de l’Oficina, i l’assistència al Congrés Internacional d’Educadors 
NAFSA que té lloc anualment als Estats Units. 
 
 
Taula. Històric d’alumnes enviats i rebuts  
 

 Curs 2017-2018 Curs 2018-2019 Curs 2019-2020 

Graus Enviats Rebuts24 Enviats Rebuts Enviats Rebuts 

Grau en Comunicació Audiovisual 6 59 5 78 9 87 

 
24 Els alumnes incoming es matriculen al pla de mobilitat de la FCRI, on hi ha totes les assignatures de totes les titulacions. 
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Grau en Periodisme i Comunicació 
Corporativa 

17 22 20 

Gran en Publicitat, Relacions Públiques 
i Màrqueting 

31 34 52 

 

 

3.5.2. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a les 
característiques de la titulació 
 
Els recursos materials disponibles a la FCRIB és un dels seus punts forts25 i es troben recollits 

en el SGIQ de la FCRIB.26 Aquests es tenen en consideració amb els indicadors recollits a través 
de la participació dels grups d’interès (PDI, PAS i estudiants): fan arribar les seves sol·licituds, 
queixes i propostes de millora als diferents serveis i als responsables de les titulacions a través 
de mitjans formals (com la bústia de queixes, suggeriments i felicitacions; o les enquestes de 
satisfacció dels respectius grups d’interès) i també informals (comunicació directa amb els 
responsables dels serveis). 

En aquest punt, els coordinadors de serveis són els responsables de fer el seguiment dels 
processos relacionats amb els recursos materials i la Comissió de Gestió d’Equipaments 
analitza els resultats i porta a terme les propostes de millora que siguin considerades 
oportunes. 

 
 
Instal·lacions 
 
La FCRIB està situada a la Plaça de Joan Coromines de Barcelona. Juntament amb aquest edifici 
principal, les instal·lacions també es troben distribuïdes en dos edificis més: la Biblioteca-
Mediateca (situada al carrer Valldonzella) i l’edifici de Recerca (ubicat a la Plaça Castella). Tots 
tres responen a criteris d’accessibilitat universal i disseny per a tothom i garanteixen la plena 
accessibilitat dels espais d’acord amb la normativa vigent. 
 

Totes les aules estan equipades amb recursos tècnics per a la projecció de continguts 
audiovisuals i connexió a la xarxa informàtica. Concretament, hi ha 46 espais per a impartir 
classes a l’edifici principal, alguns ubicats també a la Biblioteca-Mediateca27. Entre els tres 
edificis s’ofereixen  18 aules per a grups grans i mitjans, 22 aules amb una capacitat inferior a 
20 alumnes (centrades, principalment, per l’ús de grups reduïts com els Seminaris i alguns 
Màsters Universitaris), 5 aules d’informàtica i un auditori. 

 

Independentment d’aquests espais, tant la Facultat com la Biblioteca tenen espais a disposició 
de l’alumnat i el professorat, perquè puguin desenvolupar els seus projectes interns o externs 
a la universitat:  

 

 

 

 

 

 
25 Vegeu visita virtual. 
26 Fluxgrames 13 i 14, concretament en el procés sobre la “Gestió dels recursos materials i serveis”. 
27 Es pot consultar públicament la planificació dels espais i les seves característiques tècniques en el següent enllaç: planificació 
aulari. 

http://equipamentsfcri.blanquerna.edu/?page_id=63
https://www.blanquerna.edu/ca/fcc/coneix-la-facultat
http://recursos.blanquerna.edu/17/premsa/F13Y14_v4.pdf
https://sites.google.com/blanquerna.url.edu/aularifcri/home
https://sites.google.com/blanquerna.url.edu/aularifcri/home
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Taula: Distribució dels espais a disposició als estudiants i PDI de la Facultat. 

Edifici principal 

 

Plató 1, de 185 m2 

10 sales d’edició i postproducció de vídeo 

2 estudis de ràdio i 3 estacions d’edició amb sistema Dalet Radio Suite 

3 aules d’informàtica 

1 laboratori multimèdia 

1 laboratori de direcció d’art 

1 laboratori de creativitat (La Incubadora) 

 

Biblioteca-mediateca 

 

Plató 2, de 50 m2 

Aules privades per estudiar en grup 

Sales d’estudi 

 

 

A la Facultat és essencial que els equipaments tecnològics i audiovisuals s’integrin 
perfectament en les necessitats acadèmiques dels estudis de comunicació, ja que la possibilitat 
d’utilitzar les tècniques més actuals i implementar-les en els processos d’aprenentatge 
afavoreix que els estudiants accedeixin al mercat laboral amb un ampli coneixement en l’ús de 
les darreres eines informàtiques i d’edició digital. Per això, aquests espais estan equipats amb 
tecnologies d’última generació per tal de fer les pràctiques docents i els projectes dels 
estudiants. El conjunt d’espais i equipaments tecnològics té un sistema de gestió i planificació 
dels mateixos, que està obert al conjunt de professorat i alumnat. 

 

Al mateix temps, i complementant amb aquests espais, la FCRIB posa a disposició un conjunt 
de 15 càmeres professionals de préstec per a la realització de projectes personals i/o 
acadèmics. A més, qualsevol professor i estudiant pot disposar d’un espai de guies tècniques, 
metodològiques, de programaris i guies formatives. 

 

En els últims anys, s’ha fet un esforç per optimitzar el funcionament de les instal·lacions i 
equipaments a través d’una millora constant de la seva web i de la recollida d’indicadors. Així 
és que els últims resultats de satisfacció obtinguts a les enquestes de serveis es mostren més 
positius que l’edició anterior, unes xifres que es pretenen millorar any rere any. 

Adaptació del servei d’equipaments al context  Covid19 (2020-21) 

Per a poder afrontar la nova normalitat, ha calgut dotar a totes les sales tècniques d’una 
webcam, i alguns espais amb un ordinador extra, per tal de poder dur a terme les classes 
modalitat virtual sincrònica. També s’ha adaptat la microfonia per a què, a més d’escoltar els 
so de l’ordinador i la veu de la professora o professor a l’aula, es pogui escoltar des de casa 
sense acoplaments. Per això es van buscar i  comprar els components electrònics necessaris i 

http://equipamentsfcri.blanquerna.edu/plato-1/
http://equipamentsfcri.blanquerna.edu/espais/sales-edicio/
http://equipamentsfcri.blanquerna.edu/espais/estudis-de-radio/
https://www.blanquerna.edu/ca/fcc/noticies/la-incubadora-nou-entorn-creatiu-pels-estudiants
http://equipamentsfcri.blanquerna.edu/plato-2/
http://www.blanquerna.edu/ca/fcc/serveis/equipaments
http://equipamentsfcri.blanquerna.edu/?doing_wp_cron=1592313936.4553120136260986328125
http://equipamentsfcri.blanquerna.edu/cameres/
http://equipamentsfcri.blanquerna.edu/?page_id=191
http://equipamentsfcri.blanquerna.edu/covid-19/
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posar-los en funcionament.Per als seminaris s’ha ha estat necessari redactar un protocol per 
l’ocupació màxima de cada sala, o espai, i marcar-lo amb la senyalització establerta per la 
Facultat. Vàrem fer una recerca de les possibles opcions per higienitzar els equips de rodatge i 
les instal·lacions tècniques. Finalment es va optar per la vaporització dels equips amb Viricitol. 
Els equips que usen els estudiants són higienitzats a cada retorn.  
Els micròfons i els teclats de les nostres instal·lacions els protegim amb fundes d’un sol ús. 
 

Taula. Històric de resultats enquesta de satisfacció dels alumnes de 2n i 4t curs de Grau amb els 
serveis de la Facultat (escala 0-10).  

Pregunta 2016 2020 

L’estat en què es troben les instal·lacions de la Facultat és: 7,74 7,86 

L’accessibilitat als espais de la Facultat per a tothom és: 7,28 7,57 

Habitualment, l’ordre i la netedat de les instal·lacions de la Facultat és: 7,92 8,47 

El material en préstec del servei d’audiovisuals (càmeres, gravadores, il·luminació…)  
s’adequa a les meves necessitats: 

6,82 7,37 

L’estat en què es troba el material en préstec és correcte: 6,76 7,43 

Els espais de creació audiovisual (sales d’edició, plató, locutoris de ràdio…) s’adeqüen  
a les meves necessitats 

7,66 8,28 

 
Els resultats coincideixen amb l’enquesta de satisfacció als titulats realitzada per AQU el 2019, 
concretament amb la pregunta 12 “Les instal·lacions (aules i espais docents) han estat adequades 
per afavorir el meu aprenentatge”, on la FCRIB va obtenir una puntuació superior a 4,5 (sobre 5) en 
totes les titulacions de Grau. 

 

Taula. Satisfacció titulats enquesta AQU 2019: Satisfacció amb les instal·lacions (escala 1-5) 

Titulació  
Ítem 12 – Les instal·lacions (aules i espais docents) han 
estat adequades per afavorir el meu aprenentatge  

Grau en Comunicació Audiovisual 4,56 

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa 4,64 

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting 4,65 

Grau en Relacions Internacionals 4,62 

 
 
Com a la resta de serveis, hi ha hagut una adaptació a la nova normalitat, és per això que s’ha 
creat un protocol per a l´ús d’espais i material en préstec per tal de garantir la seguretat i 
mantenir la seva funcionalitat. 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1-1bWSJWBGBmwah44GdpsvIKKJpTeCzor/view?usp=sharing
http://equipamentsfcri.blanquerna.edu/covid-19/
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Recursos informàtics 
 
La Facultat té connexions a Internet a tot l'aulari i a les aules d'informàtica o laboratoris. 
També hi ha una xarxa sense fil que cobreix tots els espais de l'edifici central així com el de la 
biblioteca-mediateca. D’aquesta manera, es facilita el treball dels estudiants a qualsevol aula o 
sala de treball.  
 
Entre els principals recursos informàtics, cal destacar SCALA. És un portal personal dels 
treballadors i alumnes de la Fundació Blanquerna on es té accés a la informació institucional 
dels centres i de la Fundació i també als enllaços personals de cada usuari (tant es pot accedir, 
per exemple, a l'expedient acadèmic dels alumnes com a les nòmines dels treballadors). 
 
A més, és l'espai per accedir a les aules virtual dels alumnes i professors, el que es denomina 
EVA (Entorn Virtual d'Aprenentatge). Aquest entorn està basat en Moodle i és també la 
plataforma que serveix als professors per avaluar els alumnes i notificar les qualificacions a 
Secretaria Acadèmica. 
 
Les funcionalitats que incorpora SCALA són: 

- Enllaç al PortAL, el portal de l’alumne on es pot consultar informació sobre el nom 
d’usuari i contrasenya de la Fundació Blanquerna o tràmits acadèmics i econòmics 
relacionats amb els estudis de Grau, Màsters Universitaris, Doctorat o títols propis, com 
ara la realització de la matrícula o la consulta de l’expedient acadèmic, entre d’altres. 

- Accessos a l’Ajuda Google Apps, al Servei d’Obtenció de Documents (SOD) de la 
Biblioteca, al Dipòsit de documents, al Suro (Borsa d’Estudiants), a les Enquestes de 
satisfacció de la Facultat, a la informació sobre Equipaments i a promocions. 

- Gestió de grups, on l’estudiant pot consultar, modificar o crear grups de cada 
assignatura. 

- Consulta de notícies, esdeveniments i activitat corporativa 

- Consulta de la informació relativa als cursos. És un espai dedicat a cada grup d’una 
assignatura, que permet la interacció entre estudiants i professor. Permet que el 
professor hi comparteixi continguts de l’assignatura, que els estudiants també puguin 
pujar documents a al carpeta col·lectiva, o que el professor creï una tasca a través de la 
qual l’alumne/a pot entregar un treball de manera digital. 

Aquest campus virtual ha estat d’extrema importància per garantir el funcionament de la 
Facultat durant el període de classes de modalitat online i sincròniques. A través d’SCALA, 
s’han pogut adaptar les classes, ja que ha permès: l’entrega de treballs, la realització 
d’exàmens i activitats, l’organització de les sessions i l’ampliació de continguts, entre d’altres.  
 

A banda d’SCALA, els estudiants també disposen de: 

- Carnet URL. Es tracta d’una targeta de proximitat que els identifica com a estudiants 
de la Universitat i que és imprescindible per accedir als edificis de la facultat, al sistema 
d’impressió i al préstec bibliotecari i d’equipaments. 

- Compte d’usuari Blanquerna. En el moment de fer la matrícula, se’ls entrega un nom 
d’usuari i una contrasenya. Permet iniciar sessió als ordinadors de la facultat, a la xarxa 
wifi i també al campus virtual. Juntament amb aquest compte, els alumnes obtenen un 
compte de correu Blanquerna. Aquest usa la tecnologia de Google i, consegüentment, 
els alumnes disposen d’altres serveis afegits com els documents del Drive, el Calendari, 
Google Meet, Google+, YouTube, xat, contactes... 

https://cas-blanquerna.upcnet.es/cas/login?idApp=&service=https://scala.blanquerna.edu/logged_in?came_from=https://scala.blanquerna.edu/
http://eva.blanquerna.edu/course/view.php?id=8650
http://serveis.blanquerna.url.edu/serveigoogle/siteajuda.aspx
https://serveis.blq.url.edu/gestiopi
http://apps.blq.url.edu/dipositdocuments/?idIdioma=ca
http://serveis.blq.url.edu/suro/?idIdioma=ca
http://enquesta.fcri.blq.url.edu/
http://enquesta.fcri.blq.url.edu/
http://equipamentsfcri.blanquerna.edu/?idIdioma=ca
https://serveis.blq.url.edu/promocions/promocions.aspx?idPer=TS0P3OR
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- Impressió. Les impressores estan situades a diferents punts de la Facultat i per fer-les 
servir és imprescindible el carnet de la URL. Els alumnes de la FCRIB que es matriculen 
en més de 25 ECTS tenen un saldo d’impressió de 15€ que es va renovant cada curs. 

 
La FCRIB posa a disposició ordinadors equipats amb el programari adient, organitzat segons 
quatre àrees de treball principal: 
 

 Programes 

Àrea Ofimàtica Office, Filemaker, I.Cal. Tom-micro. 

Àrea de Disseny 
Pack Adobe (PhotoShop, Premiere Pro, After Effects, Audition, InDesign, 

Illustrator...). 

Àrea de Documentació i 

Informació 
Agència Catalana de Notícies, portals d’informació. 

Àrea Audiovisual 
Final Cut Pro, Shake, Motion, Soundtrack, Final Draft, Movie magic. 

QuickTime, DVD Studio Pro, Celtx, Davinci Resolve. 

 

Cal esmentar que la Facultat, en ser subscriptora d’Adobe Creative Cloud, es va adherir al seu 
programa de Covid-19 per a subscriptors i va facilitar als alumnes aquest paquet de programari 
per accedir-hi temporalment des de casa.  
 

Els ordinadors de la Facultat estan connectats a la xarxa corporativa a través de la qual poden 
accedir a internet i als servidors corporatius necessaris per a cada usuari i tasca. Estan ubicats a 
les aules, als espais tècnics i altres llocs de treball de la Facultat i la Biblioteca.  
 

Com es pot veure a partir dels resultats de les enquestes de serveis, la qualitat dels recursos 
informàtics és molt positiva i la satisfacció dels alumnes es manté estable o augmenta amb el 
pas del temps. Aquests resultats es deuen al treball constant dels responsables dels serveis per 
escoltar les necessitats dels alumnes i cobrir-les de manera excel·lent. 
 

Taula. Històric de resultats enquesta de satisfacció dels alumnes de 2n i 4t curs de Grau amb els 

serveis de la Facultat (escala 0-10)  

Pregunta 2016 2020 

El nombre d’ordinadors i punts de càrrega de bateries disponibles a la 
Facultat és: 

7,04 7,04 

En general, els equipaments multifunció (impressió, escaneig, còpies...) de la 
Facultat són: 

6,92 6,86 

L’atenció i el suport tècnic del servei d’Informàtica és: 7,27 7,66 

Els serveis informàtics que ofereix la Facultat (WIFI, correu, espai de disc,...) 
són: 

7,27 7,17 

El campus virtual que ofereix Blanquerna és: 5,61 7,62 
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Biblioteca 
 
La Biblioteca de la FCRIB té com a missió recolzar les activitats d’aprenentatge, docència i 
recerca de la Facultat a través dels seus espais i equipaments, dels recursos d’informació de 
què disposa i dels serveis que ofereix. Té un fons de més de 55.043 volums especialitzat en els 
diferents estudis que s’imparteixen a la Facultat. A banda del fons documental en paper, la 
Biblioteca està subscrita a bases de dades i revistes electròniques per així centrar esforços en 
oferir un material ampli i de qualitat.  
 
 

Taula. Col·lecció en paper de la Biblioteca de la FCRIB. (Dades relatives al mes d’agost de 2020). 

 FPCEE FCRI  FCS  TOTALS 

COL·LECCIÓ PAPER (dades a 31 d'agost 2020)  

Monografies 39364 40279 12463 92106 

Publicacions periòdiques 357 480 214 1051 

Multimèdia 1618 6194 640 8452 

Llibres de primària 2658 0 0 2658 

Tests 488 0 1 489 

Material no-llibre 27 11 117 155 

Articles buidats 13524 894 1293 15711 

COL·LECCIÓ DIGITAL (dades a 31 des. 2019) 

BLANQUERNA 

Llibres 207 117 0 323 

Revistes 64 41 39 140 

Bases de dades 5 11 3 19 

URL  

Llibres 976 

Revistes 3934 

Bases de dades 12 

 

 
La biblioteca forma part del servei de Biblioteques de Blanquerna, que inclou les biblioteques 
dels tres centres de la Fundació Blanquerna. Aquest servei té com a objectiu principal donar 
resposta a les necessitats d'informació de la comunitat universitària de Blanquerna i està 
integrat a la xarxa de Biblioteques de la Universitat Ramon Llull, amb qui comparteix 

https://biblioteca.blanquerna.edu/ca/fcc
http://biblioteca.blanquerna.edu/ca/qui-som
http://www.url.edu/serveis/biblioteques
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programari de gestió i el catàleg de les biblioteques URL a més de biblioteca digital. Un dels 
acords que hi ha entre les biblioteques és la lliure circulació (per part d’estudiants, PDI i PAS de 
la URL) per les instal·lacions de les 15 biblioteques especialitzades que la componen així com el 
préstec interbibliotecari. 

En total, la xarxa compta amb més de 1.600 punts de lectura i és dipositària d’un fons 
bibliogràfic que supera el 1.470.000 volums de monografies i 12.600 publicacions periòdiques 
en paper. A més, les diferents biblioteques subscriuen un elevat nombre de recursos 
electrònics adequats a les diferents necessitats acadèmiques, docents i de recerca de cada 
centre. 

Les biblioteques de la Universitat Ramon Llull i, per tant, també la FCRIB formen part del CSUC 
(Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya) i el seu catàleg està integrat al CCUC (Catàleg 
Col·lectiu de les Universitats de Catalunya). Això permet també el PUC (Préstec Universitari 
Consorciat).  

La biblioteca de la FCRIB ofereix diferents serveis als estudiants, professorat, investigadors, 
PAS i Alumni. Són serveis orientats a satisfer les necessitats d’informació tant pel que fa a 
l’aprenentatge com a la docència i la investigació. 
 
D’una banda, per mitjà del préstec i la consulta a sala es facilita l’accés al contingut dels 
documents, sovint recomanats pels professons o tutors. S’ofereix el Servei d'Obtenció de 
Documents, que permet als nostres usuaris accedir a documents que no es troben disponibles 
a la biblioteca. Es poden demanar: fotocòpies d'articles de revistes i de parts de llibres 
concretes o el préstec de llibres o documents en altres suports. La biblioteca de la FCRI també 
cedeix documents propis per a què altres biblioteques puguin oferir aquest mateix servei. 
 
Alhora, es potencia i s’incrementa la compra de documents digitals i la formació als usuaris en 
competències digitals i d’informació en l’entorn actual.  
 
Taula. Sessions de formació programades per la Biblioteca de la FCRIB el curs 2019-2020  

 Sessions de formació Sessions Assistents Hores 

C
u
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o

s 
en

 h
o

ra
ri

 d
e 

cl
as

se
 d

el
s 

es
tu

d
ia

n
ts

 

Seminari III. Suport al dossier professional. 4 65 7 

Seminari I (Comunicació). Informacions generals: espai, com 
trobar un llibre al catàleg... 

27 351 14 

Seminari I (RRII). Informacions generals: espai, com trobar 
un llibre al catàleg, articles acadèmics... 

4 52 5 

Seminari VIII de Periodisme amb el Dr. Marçal Sintes. Eines 
de cerca de fonts documentals. 

1 13 1,5 

Gestió de la Informació amb la Dra. Sònia Ballano. 1 23 1 

Formació SABI. La comercial a personal de la Facultat: 
pràctiques... 

1 9 1 

Tutoria TFGs amb la Sílvia Sáez. Fonts per documentar el 
TFG. 

1 10 2 

MU en Estudis Avançats d'Afers Internacionals amb el 
Federico Guerrero. Funcionament catàleg, ebooks i bases de 
dades bibliogràfiques. 

1 20 1,5 

M. en Global Communication, Leadership and Corporate 
(Meet). Funcionament biblioteca i recursos en línia. 

1 18 1 

https://www.csuc.cat/
http://ccuc.cbuc.cat/
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 Factiva. 1 1 1 

Mendeley. 4 4 6 

JSTOR / PSC. 1 3 1 

Welcome Pack. Presentació als professors nous de la 
Facultat, Moodle i Biblioteca. 

11 12 15 

 TOTAL 58 581 57 

 

L’acollida als estudiants de 1r representa el gruix principal de les sessions de formació. En 
aquestes sessions s’hi explica el funcionament de la biblioteca i els principals serveis i eines 
que ofereix la biblioteca. A la resta de cursos de grau i de postgrau la formació s’adequa al 
nivell que necessiten. 

És de destacar l’acollida als professors nous que es fa des de la biblioteca. El Welcome Pack 
que s’oferta pretén donar a conèixer l’estructura de l’organització i les eines i informació 
bàsiques per tal de començar a treballar amb Scala.  

 

Una altra manera de donar a conèixer el fons de la biblioteca i col·laborar amb el professorat 
és a través d’activitats com ara exposicions, guies de lectura i recursos, booktubes,28 activitats 
associades a Sant Jordi, etc. 

Per últim, l’horari de la biblioteca és de 72,5 hores setmanals, amb horari extraordinari 
d’exàmens  i vacances de Nadal i Setmana Santa perquè els estudiants puguin aprofitar al 
màxim aquest servei.  

La Biblioteca és un servei àmpliament usat pels estudiants de la FCRIB. El curs 2019-2020 s’hi 
van produir 102.613 entrades. Aquestes dades, tot i ser molt positives, s’han vist afectades a 
causa del confinament (i, en conseqüència, el tancament de gairebé quatre mesos de la 
Biblioteca). Malgrat això, la valoració d’aquest servei és molt positiva, tal com mostra l’última 
enquesta, i és un reflex de l’esforç constant per millorar el servei. 
 
Taula. Històric de resultats enquesta de satisfacció dels alumnes de 2n i 4t curs de Grau amb 
els serveis de la Facultat (escala 0-10)  

Pregunta 2016 2020 

El catàleg i els altres recursos de la biblioteca (bases de dades, documents, 
tutories...) són: 

7,32 7,49 

El servei de préstec (personal i/o virtual) és: 7,51 8 

L’horari de la Biblioteca és: 7,01 7,30 

L’orientació i el tracte del personal de la Biblioteca és: 6,74 7,43 

En general, la valoració d’aquest servei és: 7,26 7,66 

 
  
Aquests resultats de valoració excel·lent de la biblioteca es repliquen a l’enquesta de 
satisfacció als titulats realitzada per AQU el 2019, concretament amb la pregunta 13 “Els 

 
28 Els booktubes són una iniciativa de la biblioteca a través de la qual es realitzen recomanacions de llibres en format vídeo que 
estan associats a la temàtica dels Graus que s’imparteixen a la Facultat.  
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recursos facilitats pel servei de biblioteca i de suport de la docència han respost a les meves 
necessitats”. 

 

Taula. Satisfacció titulats enquesta AQU 2019: Satisfacció amb els recursos facilitats pels 
serveis de la biblioteca i de suport a la docència (escala 1-5) 

Titulació  
Ítem 13 – Els recursos facilitats pel servei de la 
biblioteca i de suport a la docència han respost a 
les meves necessitats  

Grau en Comunicació Audiovisual 4,30 

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa 4,14 

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i 
Màrqueting 

4,26 

Grau en Relacions Internacionals 4,14 

 
 
 
Finalment, tenint en compte l’excepcionalitat del darrer curs a causa del període de 
confinament per la Covid-19, el servei de Biblioteca ha seguit a disposició dels públics 
d’interès. S’han incorporat nous continguts al web: Un exemple de les pràctiques realitzades 
que vetllen pel bon funcionament són: l’actualització de tots els recursos en línia (llibres, 
revistes i pel·lícules); l’oferta d’un recull d'entreteniment i cultura per apropa els clàssics de 
la Filmoteca Espanyola, els vídeos de la FIFA per a portar el futbol a casa, el fons de diferents 
editorials, etc; la celebració de Sant Jordi recollint lectures recomanades pels usuaris; i l’oferta 
de sessions de formació en línia adaptades a les necessitats individuals (recerca en base de 
dades, ús de Mendeley, dubtes sobre les acreditacions…), entre d’altres. Al web del servei s’ha 
pogut consultar un apartat de formació d’usuaris i un altre amb les preguntes 
freqüents(especial confinament), 
 
 
La biblioteca va adaptar el servei a la nova situació i ho va fer: 
 

- Incorporant nous continguts a la web: 

o Al llarg del confinament les biblioteques de la URL van rebre nombroses 
ofertes d’accessos gratuïts a nous recursos electrònics que els proveïdors van 
oferir de manera temporal a les biblioteques universitàries. L’enorme oferta 
de recursos va obligar a fer una selecció i difusió dels més adients.  

o Tutorials de formació 
o Notícies actualitzant el servei 
o La biblioteca des de casa 

- Impulsant l’adquisició d’ebooks 
- Renovant automàtica tots els préstecs. Es van fer diferents renovacions automàtiques 

durant el confinament (que finalment es van allargar fins al setembre). 
- Atenció personalitzada per correu, trucada o videotrucada.  
- Consulta de llibres, revistes, bases de dades i del catàleg, de manera remota. 

 

https://biblioteca.blanquerna.edu/ca/fcc/formació-d-usuaris
https://biblioteca.blanquerna.edu/ca/fcc/preguntes-freqüents
https://biblioteca.blanquerna.edu/ca/fcc/preguntes-freqüents
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Anàlisi en relació a la perspectiva de gènere:  
 

ESTÀNDARD 5 
 

 Cal introduir la perspectiva de gènere al pla d’acció tutorial. 

 S’han portat a terme accions de formació al PAS i professorat en perspectiva de 
gènere. 

 
Afectacions Covid-19 

 

Un dels principals punts forts de l’oferta educativa de la FCRIB és el bon funcionament del Pla 
d’Acció Tutorial. Com bé es detalla al llarg de l’Autoinforme, el PAT és un suport que 
acompanya els alumnes de Grau i Màster al llarg dels seus anys a la universitat per a millorar el 
desenvolupament personal i professional. En motiu de la docència a distància, aquest procés 

 
Proposta de valoració del CAI a l’estàndard 5: En progrés vers l’excel·lència 

 

L’estàndard s’aconsegueix completament i, a més, es considera que hi ha exemples de 
bones pràctiques que excedeixen el mínim requerit. 

- La FCRIB disposa d’un Pla d'Acció Tutorial (PAT) que té com a objectiu principal 
identificar les necessitats orientatives, de suport i d’acompanyament que 
l’estudiant pot necessitar al llarg de la seva vida acadèmica per desenvolupar i 
concloure el seu procés d’aprenentatge amb èxit. L’acompanyament del tutor és un 
pilar fonamental del model Blanquerna. 

- La FCRIB disposa de serveis d’orientació i suport als estudiants el funcionament dels 
quals es pot considerar, per si mateix, com a bona pràctica; tal com es desprèn de 
les evidències aportades a l’Estàndard 6 (vegeu Estàndard 6 a la web d’acreditació), 
com són: Alumni, Borsa de Treball o l’Oficina de Relacions Internacionals 
(International Affairs). En el marc d’aquests serveis, s’ofereixen activitats i jornades 
vinculades a l’orientació professional i la internacionalització dels estudis, de les 
quals el centre aporta exemples de bones pràctiques que excedeixen el mínim 
requerit: experiències d’Alumni a les aules, sessions de formació d’experiències 
d’ocupació, etc. 

- La FCRIB disposa de recursos de suport a l’estudiant que permeten garantir 
l’excel·lència de l’Estàndard. La visita virtual al centre, així com la web 
d’equipaments evidencien l’esforç del centre per a oferir les millors condicions de 
suport a l’estudiant en el seu procés d’aprenentatge.  

 

- La FCRIB disposa d’un Campus Virtual (SCALA) que funciona com a portal personal 
per a treballadors i alumnes des del qual es té accés a la informació institucional del 
centre i la Fundació Blanquerna. Aquest campus permet accedir a l’Entorn Virtual 
d’Aprenentatge (EVA), un instrument que també cal considerar com a bona pràctica 
en el marc d’aquest estàndard, i al PortAL, on l’estudiant pot consultar les seves 
dades d’usuari i contrasenya, així com gestionar els tràmits acadèmics i econòmics 
relacionat amb els seus estudis de Grau, de Màster o de Títols Propis. 

http://www.blanquerna.edu/ca/fcc/servicios/informaci%C3%B3n-acad%C3%A9mica/grado/pla-d-accio-tutorial
http://www.blanquerna.edu/ca/coneix-blanquerna/10-raons-estudiar-a-blanquerna
http://acreditacio.blanquerna.edu/fcri/7-evidencies-i-indicadors/estandard-6-qualitat-dels-resultats-dels-programes-formatius/
https://www.blanquerna.edu/ca/fcc/coneix-la-facultat
http://equipamentsfcri.blanquerna.edu/
http://equipamentsfcri.blanquerna.edu/
http://equipamentsfcri.blanquerna.edu/
http://equipamentsfcri.blanquerna.edu/
https://cas-blanquerna.upcnet.es/cas/login?idApp=&service=https://scala.blanquerna.edu/logged_in?came_from=https://scala.blanquerna.edu/
https://cas-blanquerna.upcnet.es/cas/login?service=https%3A%2F%2Feva.blanquerna.edu%2Flogin%2Findex.php
https://sigma.blq.url.edu/ftasis/controlreg/%5bmtoAlta%5dRegistroPublico?ta=out&entradaPublica=true
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personalitzat ha sigut una conditio sine qua non per al seguiment de les classes però també 
dels estudiants.  
 
En un primer lloc, els professors de seminari han estat els que han fet un seguiment exhaustiu 
del benestar (personal i acadèmic) dels alumnes. Mitjançant un sistema de tutories i un espai a 
l’assignatura de Seminari, els estudiants han pogut expressar les seves inquietuds i 
progressions. El paper del tutor, per tant, ha recaigut en escoltar-los i ajudar-los, oferint encara 
més atenció que en un context de normalitat. 
 
Juntament amb aquests tutors, cadascuna de les assignatures ha comptat amb la predisposició 
dels professors, que han posat en primera línia el seguiment dels estudiants amb les sessions 
digitals, el seguiment dels treballs, la resolucions de dubtes... En el cas dels estudiants de quart 
curs de Graus i de Màsters, els alumnes han comptat amb els Directors de TFG i TFM, que han 
continuat amb la supervisió dels treballs a través de tutories online. 
 
Dins del PAT també s’hi impliquen agents que no es troben exclusivament a les aules, com és 
el cas del servei d’informació per a nous estudiants, coordinat pel Servei d’Informació i 
Orientació a l’Estudiant. La FCRIB ha volgut evidenciar el seguiment de la normalitat en la 
mesura del possible i ha continuat amb els esdeveniments programats. Principalment es tracta 
de la creació de sessions informatives online o l’oferta de Meetings Virtuals, per tal de resoldre 
tots dubtes referents a les titulacions de la Facultat des de casa.  
 
D’altra banda, un altre servei que forma part del Pla d’Acció Tutorial és el d’orientació personal 
(SOP). En aquests darrers mesos, l’equip a càrrec d’aquest servei s’ha mantingut en línia (via 
hangout, per correu electrònic o telefònicament), així com també ha continuat amb els seus 
tallers. D’aquesta manera, s’ha garantit el recolzament d’aquells alumnes que sol·liciten ajuda 
davant de de dificultats de caire personal, acadèmic i/o social. 
 
El Servei d’Ajuts Econòmics també ha estat de rellevant importància en la situació econòmica 
actual. Des de Blanquerna-URL, s’ha volgut contribuir a reduir, en la mesura de les seves 
possibilitats, l’impacte d’aquesta crisi augmentant en 200.000€ (de 1.800.000€ a 2.000.000€) 
el fons en beques i ajuts. Al mateix temps, durant el curs 2020-2021 s’ha modificat el primer 
pagament de la totalitat de la matrícula: s’ha reduït el pagament inicial d’un 50% a un 35%. 
Alhora, es mantindrà com tots els cursos el sistema de 9 mensualitats per abonar la resta de 
l’import. 
 
Per últim, pel que fa a la resta d’agents del PAT, cal mencionar el servei d’Acció Solidària 
Blanquerna. La seva activitat s’ha vist afectada en tant que gran part de les seves activitats 
estaven programades de manera presencial. El confinament, però, no ha pogut posar límits a 
la solidaritat i gran part dels esdeveniments s’han pogut realitzar de manera digital. A la web 
d’acreditació es pot trobar el llistat complet de les activitats realitzades, previstes pel proper 
curs i  totes aquelles que no s’han pogut dur a terme a causa de la Covid-19 al llarg del curs 
acadèmic 2019 – 2020. Algunes d’aquestes inclou conferències i taules rodones, campanyes 
solidàries, col·laboracions amb institucions...   
 
D’altra banda, un esdeveniment que també s’ha hagut d’adaptar és l’acte de presentació de 
l’inici de curs per als alumnes de nou ingrés de Grau. Així és que aquest curs 2020 – 2021 s’ha 
dividit als alumnes en tres dies diferents per així evitar aglomeracions i complir amb la 
normativa sanitària contra la Covid-19. Com sempre, s’han fet sessions informatives sobre les 
aules d’informàtica i la Biblioteca, però molt especialment de l’ús del campus virtual, una eina 
imprescindible per a afrontar la metodologia multimodal. 
 

https://www.blanquerna.edu/ca/futurs-estudiants/sessions-informatives
https://www.blanquerna.edu/es/fcc/futuros-estudiantes/solicita-tu-meeting-virtual
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Un altre impacte de la pandèmia ha sigut pels estudiants de cursos més avançats: la 
modificació o cancel·lació temporal de les pràctiques. Molts dels estudiants han patit una 
suspensió temporal de les pràctiques, especialment en els primers mesos de confinament. Des 
del departament de pràctiques, s’han posat molts esforços per intentar evitar en la mesura del 
possible la supressió del conveni, en tant que s’ha gestionat amb les empreses la modalitat no 
presencial de les pràctiques (només amb l’acceptació de l’estudiant i amb la garantia d’uns 
protocols per al treball a distància). Aquest fet ha permès que molts alumnes, després d’unes 
setmanes per part de l’empresa per a adaptar-se al teletreball, hagin pogut realitzar la seva 
estada dins l’empresa. En aquells casos en què els alumnes no han pogut continuar amb 
aquesta experiència (perquè l’empresa ha patit una caiguda d’activitat o perquè ha considerat 
que no era pertinent seguir amb la formació, donat que han estat en adaptació de les noves 
mesures de seguretat sanitària o la falta d’espai ha impedit que un estudiant s’incorpori), 
l’equip del servei de pràctiques ha assignat un nou centre per a poder garantir aquesta part de 
l’aprenentatge. 
 
Relacionat amb aquest punt d’unió entre estudiants i empreses, també es troba el servei 
d’orientació laboral. La Borsa de Treball , com la resta de serveis, ha hagut de reinventar-se i 
traslladar els seus actes al món online. En destaca el Talent Day, tres dies de sessions sobre 
eines i recursos per a la recerca de feina. Un altra pràctica a tenir en compte és que durant el 
mes de juliol del 2020 han possibilitat sessions personalitzades de 30 minuts per saber els 
aspectes rellevants per afrontar els nous reptes del món professional. Al mateix temps, 
aquesta exemplificació de resiliència també es trasllada en buscar nous punts de contacte amb 
els estudiants, com podria ser el cas de l’Estudi d’Inserció Laboral dels titulats de Màster, que 
es va difondre a través de WhatsApp (un sistema que es pretén incorporar els propers anys, 
atesa la bona resposta rebuda per part dels graduats). 
 
De la mateixa manera, el servei d’alumni també ha patit canvis en la seva calendarització: els 
esdeveniments principals s’han traslladat al món online i algunes de les sessions informatives 
(com la de “Benvinguts a Alumni”) s’han transformat en un butlletí informatiu a través del 
correu electrònic. 
 
Paral·lelament, val a dir que una de les majors incidències en els serveis ha estat el de relacions 
internacional amb la mobilitat dels estudiants, essencialment de Graus. Per a la gestió 
d’aquesta crisi, ha estat important la coordinació amb el Rectorat de la URL i amb les diferents 
universitats partners, així com els Directors i Coordinadors dels diferents graus de la Facultat. 
Tal com es detalla a l’informe realitzat pel mateix servei, s’ha contactat freqüentment amb els 
estudiants outgoing i incoming, enviant-los tota la informació de què es disposava, responent 
dubtes i creant un registre que s’ha anat actualitzant periòdicament, amb la situació i la 
ubicació dels estudiants, i que es compartia amb els coordinadors i directors dels Graus de la 
Facultat. A través del Rectorat, també s’han facilitat als estudiants les diferents iniciatives de 
retorn que ha organitzat el Ministeri i ha estat decisiu l’ajut de les delegacions de govern de la 
Generalitat. Tot plegat, ha requerit d’una gran capacitat de gestió i coordinació per tal de 
garantir una experiència de mobilitat satisfactòria tant pels estudiants de la FCRIB com per 
aquells d’universitats estrangeres estudiant a la nostra Facultat. 
 
Respecte a l’ús d’espais i el préstec de materials, també ha estat necessari una adaptació al 
llarg dels mesos. No només s’ha creat un protocol per a l´ús d’espais i material en préstec per 
tal de garantir la seguretat i mantenir la seva funcionalitat, sinó que també s’han preparat els 
espais per a l’ensenyament presencial. A tall d’exemple, s’han instal·lat càmeres a totes les 
aules de la Facultat per a poder realitzar la presencialitat multimodal sincrònica, s’ha adaptat 
la microfonia per poder escoltar la classe sense acoblaments o soroll de fons, s’han col·locat 
punts de desinfecció al llarg de tots els passadissos, s’han organitzat les cadires per garantir 

https://www.blanquerna.edu/es/node/34949
http://equipamentsfcri.blanquerna.edu/covid-19/
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l’espai mínim de distància entre alumnes, s’ha calculat l’aforament de les aules i s’ha 
senyalitzat la seva màxima ocupació, s’han penjat cartells amb recomanacions per protegir-se 
del virus i s’han controlat els fluxos de persones tant a les portes d’accés com a les escales 
principals dels edificis (elaborant recorreguts circulars per tal d’evitar creuaments i 
aglomeracions). 
 
Per últim, la Covid-19 també ha afectat el funcionament de la Biblioteca. Aquest servei ha 
seguit a disposició dels públics d’interès malgrat l’excepcionalitat del carrer curs a causa del 
període de confinament. Un exemple de les pràctiques realitzades que vetllen pel bon 
funcionament són: l’actualització de tots els recursos en línia (llibres, revistes i pel·lícules); 
l’oferta d’un recull d'entreteniment i cultura per apropa els clàssics de la Filmoteca Espanyola, 
els vídeos de la FIFA per a portar el futbol a casa, el fons de diferents editorials, etc; la 
celebració de Sant Jordi recollint lectures recomanades pels usuaris; i l’oferta de sessions de 
formació en línia adaptades a les necessitats individuals (recerca en base de dades, ús de 
Mendeley, dubtes sobre les acreditacions…), entre d’altres. Al web del servei s’ha pogut 
consultar un apartat de formació d’usuaris i un altre amb les preguntes freqüents. 
 
A mode de conclusió, es podria dir que l’impacte de la Covid-10 ha afectat totes les dimensions 
de la Facultat. Amb tot, la FCRIB ha treballat exhaustivament per traslladar tots els seus serveis 
al món online i seguir amb el compromís de formació amb els seus estudiants. Aquest període 
de pandèmia està posant a prova tant la coordinació dins la Facultat com la comunicació amb 
tots els seus públics d’interès. Ara, més que mai, la FCRIB està patint un moment d’adaptació i 
millora que permetrà optimitzar l’educació dels futurs professionals de la comunicació i les 
relacions internacionals. 

 

 

  

https://biblioteca.blanquerna.edu/ca/fcc/formació-d-usuaris
https://biblioteca.blanquerna.edu/ca/fcc/preguntes-freqüents
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3.6. ESTÀNDARD 6. QUALITAT DELS RESULTATS DELS PROGRAMES FORMATIUS29 
 
 

 
6.1. Els resultats dels aprenentatges assolits es corresponen amb els objectius formatius 
pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació.  
 

 
 
Documentació del SGIQ sobre els processos associats 
 
La informació de referència en quant a la documentació del SGIQ sobre els processos associats 
al desenvolupament dels programes formatius per afavorir l’aprenentatge de l’estudiant i la 
recollida i anàlisi de resultats per a la millora dels programes formatius està disponible a la 
web d’acreditació. No sols es trobarà la informació desitjada en les evidències de l’estàndard 6, 
sinó que també es pot consultar el detall dels diferents instruments per valorar els indicadors 
dels grups d’interès en el marc de les evidències de l’estàndard 3. En el marc de l’Estàndard 3 
d’aquest autoinforme, es detallen amb precisió els processos i procediments associats al 
desenvolupament dels programes formatius i la recollida d’informació que permet afavorir 
l’aprenentatge dels alumnes, conèixer la seva satisfacció amb l’activitat docent i també 
analitzar els resultats i la inserció per garantir la millora continuada de les titulacions.  
 
Tanmateix, considerem oportú incidir en la documentació del SGIQ i els processos transversals 
de la URL que actuen com a marc de referència. 
 
 
 
 

 
29 Les evidències d’aquest estàndard es poden consultar a la web d’acreditació. 

Les activitats de formació i d’avaluació són coherents amb el perfil de formació de la 
titulació. Els resultats d’aquests processos són adequats tant pel que fa als assoliments 
acadèmics, que es corresponen amb el nivell del MECES de la titulació, com pel que fa als 
indicadors acadèmics, de satisfacció i laborals. 

Pel que fa a les assignatures dels Graus i Màsters Universitaris que s’acrediten: 
Les evidències documentades dels assoliments dels estudiants posen de manifest l’alt nivell de 
formació dels estudiants i satisfan molt adequadament els requisits del nivell especificat en el MECES 
per a les titulacions que s’acrediten.  

Pel que fa el TFG/TFM dels Graus i Màsters Universitaris que s’acrediten:  
Les evidències documentades dels assoliments dels estudiants posen de manifest que els TFG i TFM 
responen molt satisfactòriament al perfil formatiu i al nivell del MECES requerit per les titulacions que 
s’acrediten. En aquest punt, els TFM responen a una planificació temàtica d’acord amb els grups i les 
línies de recerca o de transferència de coneixement del professorat.  

Pel que fa a les pràctiques externes dels Graus i Màsters Universitaris que s’acrediten:  
Les evidències documentades dels assoliments dels estudiants posen de manifest que les pràctiques 
externes responen molt satisfactòriament al perfil formatiu i al nivell del MECES requerit per les 
titulacions. Les entitats que participen com a centres de pràctiques són molt adequades per al 
desenvolupament de les pràctiques externes. 

http://acreditacio.blanquerna.edu/fcri/7-evidencies-i-indicadors/estandard-6-qualitat-dels-resultats-dels-programes-formatius/
http://acreditacio.blanquerna.edu/fcri/7-evidencies-i-indicadors/estandard-3-eficacia-del-sgiq/
https://www.blanquerna.edu/sites/default/files/FCC/qualitat.pdf
https://www.url.edu/innovacio-docent-i-qualitat/seguiment-i-avaluacio-de-la-qualitat/sistemes-de-garantia-interna-de-qualitat
https://www.url.edu/innovacio-docent-i-qualitat/seguiment-i-avaluacio-de-la-qualitat/sistemes-de-garantia-interna-de-qualitat
http://acreditacio.blanquerna.edu/fcri/7-evidencies-i-indicadors/estandard-6-qualitat-dels-resultats-dels-programes-formatius/
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En el marc de la Universitat Ramon Llull (URL): Processos transversals de la URL al SGIQ 
 
La FCRIB, com a centre universitari integrat a la Universitat Ramon Llull, participa activament 
dels processos transversals dissenyats per la URL per a concretar els mecanismes amb els quals 
seguir el progrés i els resultats d'aprenentatge dels nostres estudiants. Aquests mecanismes es 
recullen, principalment, en les següents directrius dels seus processos transversals: 
 

- Directriu 2, destacant el Procés de seguiment de la implementació de les titulacions 
oficials i rendició de comptes (MSGIQ-URL-FT-D2 / 03). Aquest estableix, en essència, 
els procediments per a un exhaustiu seguiment de les titulacions amb l'objectiu de 
garantir la qualitat i millora de les mateixes, en vista a la seva acreditació. Malgrat que 
són els responsables dels centres i les respectives Unitats de Qualitat els encarregats 
de recollir i analitzar la informació de cadascuna de les titulacions ofertes i publicar la 
informació a les seves pàgines web, la UQIAD-URL té la responsabilitat de fer revisions 
periòdiques del funcionament d'aquests processos vinculats al seguiment de les 
titulacions i realitzar les propostes de millora oportunes al responsable de Qualitat del 
centre.  

De la mateixa manera, malgrat que recau sobre el centre l'elaboració dels informes de 
seguiment (ISC), la UQIAD-URL és l'encarregada de la seva supervisió. Així doncs, la 
UQIAD-URL elabora l'informe global d'universitat (ISU) gràcies a de la informació 
recollida mitjançant l'ISC, així com de la informació disponible a l'aplicació informàtica 
de la URL i/o al web dels propis centres, i a partir dels indicadors proporcionats per la 
unitat central de dades de Rectorat,  

 
- Dins de la directriu 6, cal destacar la Recollida i Anàlisi de la informació i de seguiment, 

Revisió i millora dels resultats de la inserció laboral i de la satisfacció dels estudiants en 
el marc global de la URL MSGIQ-URL-FT-D6 / 01. Aquest procés és el relatiu a la 
Coordinació. En concret, des de l'UQIAD-URL de la Universitat Ramon Llull es realitzen 
els següents estudis (ja desenvolupats a l’Estàndard 3): 

1. Estudis de satisfacció als estudiants de primer curs i últim curs. Un cop recollida 
tota la informació, la UQIAD-URL analitza aquestes dades i elabora els informes 
de resultat amb les dades obtingudes de la Universitat en el seu conjunt i dels 
diferents centres. Aquests informes seran enviats als centres per la UQIAD-URL i 
s'utilitzaran posteriorment per elaborar les propostes de millora. 

2. Estudis d'inserció laboral dels graduats de la URL. Aquesta enquesta ha estat 
substituïda per les enquestes d'inserció laboral dels graduats universitaris 
catalans. La difusió de les dades més rellevants dels estudis realitzats també es 
dóna a conèixer a la resta dels grups d'interès (estudiants, PAS, societat en 
general) a través de la Memòria anual de la URL i que es troba disponible a la 
pàgina web de la URL. 

 
En el marc de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna 
 
A més de la participació activa en els processos transversals generals i comuns al conjunt de la 
URL, la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna ha desenvolupat també 
un conjunt de procediments específics destinats al seguiment del progrés i dels resultats 
d'aprenentatge dels estudiants; adaptant per això directrius generals de la universitat, en uns 

https://www.url.edu/innovacio-docent-i-qualitat/seguiment-i-avaluacio-de-la-qualitat/sistemes-de-garantia-interna-de-qualitat
https://www.url.edu/sites/default/files/content/file/2018/12/20/36/msgiq-url-ft-d2-03_v6_2018.pdf
https://www.url.edu/sites/default/files/content/file/2018/12/20/36/msgiq-url-ft-d6-01_v7_2018.pdf
http://www.url.edu/sala-de-premsa/la-url-en-xifres/memories
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casos, i creant mecanismes propis, en d’altres casos. En concret, cal destacar els processos 
recollits en les directrius 2 i 6 del SGIQ del centre. 
 
• Directriu 2. Com la FCRIB garanteix la qualitat dels seus programes formatius. Codificació: 
MSGIQ-D2, fitxa tècnica directriu 2_fluxgrama 2: FT_D2_F2. 
 
• Directriu 6. Com la FCRIB analitza i té en consideració els resultats obtinguts per a la millora 
dels seus programes formatius. Codificació: MSGIQ-D6, fitxa tècnica directriu 6_fluxgrama 15: 
FT_D6_F15. 
 
En el marc d'aquests processos, considerem oportú enumerar diferents procediments i 
indicadors que té sistematitzats la nostra Facultat i que es deriven de les dues directrius 
anteriors; i que s’han presentat en format taula-resum i text explicatiu en el marc de 
l’estàndard 3 d’aquest autoinforme: 
 
- Enquestes semestrals (Graus) i anuals (Màsters Universitaris) de satisfacció dels estudiants 
respecte a la formació rebuda. Cada semestre, en el cas de Graus, i anualment, en el cas de 
Màsters Universitaris, els estudiants responen una enquesta de valoració de cadascuna de les 
assignatures en què es troben matriculats. Els qüestionaris estan redactats de manera comuna 
per les Unitats de Qualitat de les diferents facultats que formen part de Blanquerna. La 
categorització i la ponderació de les diferents dimensions són comuns a tota la Universitat 
Ramon Llull. Les enquestes es responen via web o aplicació mòbil, i des de la Secretaria 
Acadèmica i l’Oficina de Qualitat es realitzen les accions necessàries per aconseguir que es 
respongui al màxim nombre d'elles. En aquest sentit, els resultats de les enquestes són un 
element fonamental per valorar el progrés i els resultats d'aprenentatge en termes de 
competències. Ja que l'alumnat constitueix un grup d'interès especialment rellevant en aquest 
domini, a més de les enquestes de satisfacció, hi ha una manera de vehicular la seva 
intervenció en els processos de revisió i millora dels programes formatius: a través de les 
reunions amb el seu tutor (en el cas dels Graus) o del coordinador (en el cas dels Màsters) i a 
través del Consell de Delegats, on els estudiants exposen els seus suggeriments, que són 
tinguts en compte pels Directors de Grau/Postgrau i els coordinadors de mòdul (Grau) o 
titulació (Postgrau). A la web d’acreditació, en el marc de l’Estàndard 3, concretament a 
l’apartat d’evidències de secretaria, es poden consultar evidències relatives a les reunions de 
delegats de Graus i Màsters.  
 
- Informes relatius als processos de mobilitat i de pràctiques en empreses per part 
d'estudiants. Els coordinadors de pràctiques recullen les diferents evidències sobre els índexs 
de satisfacció per part dels alumnes, els informes dels tutors de les empreses, i dels propis 
tutors de la Facultat. D'altra banda, des de l'oficina de relacions internacionals es sistematitza 
la recollida d'informació sobre els processos de mobilitat. 
 
- Informes que es desprenen de l'elaboració dels TFG i TFM. Els TFG i TFM són una eina vital 
per valorar l'adquisició de les competències que es defineixen al llarg del pla d'estudis de Grau 
i Màster Universitari. Per això, dins de la Directriu 3 ("Com la FCRIB orienta els seus 
ensenyaments cap als estudiants") s'ha dissenyat un procés de Gestió de l'orientació 
professional als estudiants que inclou l'orientació a l'estudiant en el desenvolupament del 
TFG/TFM. En el cas del Treball de Fi de Grau/Màster, els professionals i experts s'integren en 
els tribunals que avaluen, en acabar el curs, el resultat final d'aquests treballs. Les opinions i 
les valoracions d'aquests professionals/experts queden recollides en els informes finals que 
elaboren els tribunals, i formen part substancial de la nota final de l'estudiant en el seu Treball 
de Fi de Grau/Màster. 
 

http://recursos.blanquerna.edu/17/premsa/F2_v4.pdf
http://recursos.blanquerna.edu/17/premsa/F15_v4.pdf
http://acreditacio.blanquerna.edu/fcri/7-evidencies-i-indicadors/estandard-3-eficacia-del-sgiq/
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- Recollida d'informació sobre els resultats de l'aprenentatge dels estudiants (quadrimestral). 
Entre els principals indicadors que es recullen i són analitzats per avaluar el progrés i 
l'adquisició de competències cal destacar: 
 

• Les notes i expedients acadèmics que juntament amb altres dades de tipus acadèmic 
(taxa d'eficiència, taxa de graduació, taxa de rendiment...) són sistematitzades per la 
secretaria acadèmica del centre en les seves bases de dades i són elements clau per al 
seguiment de les titulacions.  

• Avaluació de l’activitat docent en el marc del programa Docentia, que inclou a més de 
les enquestes de satisfacció als estudiants, l'autoavaluació del professorat i els 
informes dels responsables acadèmics; així com l’informe final de l’Òrgan Específic de 
Centre (OEC). 

• L'enquesta biennal de satisfacció de PDI i PAS. 

• Informes de Seguiment de Centre (ISC) duts a terme pels directors de titulació amb el 
suport i els indicadors facilitats per la secretaria acadèmica, la Borsa de Treball, la 
coordinació de pràctiques i l'Oficina de Qualitat de la FCRIB. La rendició de comptes a 
les parts implicades es porta a terme a través de la publicació de la informació sobre 
les titulacions, a càrrec del Gabinet de Comunicació i de l'OC-FCRIB. 

• Informes i enquestes anuals d'inserció laboral elaborats pel servei de Borsa de Treball i 
Alumni (sobre ocupació, nous perfils i entorns professionals, etc.). 

• Bústia de suggeriments, que permet l'estudi, seguiment i resolució de qualsevol 
incidència que pugui detectar. Mitjançant la intranet es recullen totes les sol·licituds 
(felicitacions, incidències, millores, queixes i reclamacions) que poden interposar 
directament els alumnes, PAS i el PDI del centre. Aquesta bústia de suggeriments 
complementa el procés de queixes de tipus acadèmic que es recullen en la normativa 
de funcionament del centre. 

 
Amb tota aquesta informació, l'equip de coordinació docent de la Facultat obté els elements 
de judici necessaris per a comprovar en cada moment el progrés i els resultats d'aprenentatge, 
per tal d'anar adoptant les decisions necessàries que garanteixin la consecució òptima dels 
objectius de les titulacions que queden recollits en els plans de millora.  
 
 
Taula. Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu30 
 

  Curs 

 Titulació 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Sa
ti

sf
ac

ci
ó

 a
m

b
 e

l p
ro

gr
am

a 
fo

rm
at

iu
 

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa 3,33 3,66 3,60 3,58 

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting 3,31 3,84 3,77 3,74 

Grau en Comunicació Audiovisual 3,54 3,70 3,65 3,69 

MU en Periodisme Avançat. Reporterisme 7,37 2,52  4,42 4,23 

MU en Estratègia i Creativitat Publicitàries 7,98 2,26  ND 3,86 

MU en Ficció en Cinema i TV.  Producció, Guió i Realització 7,46 2,66  4,38 5,00 

 
 

 
30 En el cas dels Graus, l’indicador es valora sobre 5. Pel que fa als Màsters Universitaris, des del curs 2012-2013 fins al 16-17 la 
valoració es realitzava sobre 10; el 17-18 la valoració s’ha fet a escala de 0-3. El 18-19 es valora sobre 5. 
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Taula. Satisfacció dels titulats amb la formació rebuda 
 

  Curs 

 Titulació 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Sa
ti

sf
ac

ci
ó

 a
m

b
 la

 f
o

rm
ac

ió
 

re
b

u
d

a
 

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa 89,80% 79,10% 87,3% 74,20 % 

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting 85’1% 76,3% 82,5% 63,60 % 

Grau en Comunicació Audiovisual 75,7% 78,1% 64,1% 59,20 % 

MU en Periodisme Avançat. Reporterisme 86,6% 90% 86,6% 66,60 % 

MU en Estratègia i Creativitat Publicitàries 41,65% 78,26% 65% 78,57 % 

MU en Ficció en Cinema i TV.  Producció, Guió i Realització 100% 50% 76,92% 100 % 

 
 
Taula. Taxa d’intenció de repetir els estudis 
 

 

  Curs 

 Titulació 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

In
te

n
ci

ó
 d

e 
re

p
et

ir
 e

l m
at

ei
x 

es
tu

d
i 

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa 88,1% 75,8% 69,8% 85,90 % 

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting 76,6% 55% 60,2% 72,70 % 

Grau en Comunicació Audiovisual 78,9% ND 43,6% 63 % 

MU en Periodisme Avançat. Reporterisme 62,5% 80% 66,67% 44,40 % 

MU en Estratègia i Creativitat Publicitàries 50% 53,33% 50% 57,10 % 

MU en Ficció en Cinema i TV.  Producció, Guió i Realització 87,5% 25% 69,23% 75 % 
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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.31 
 

 
 
GRAU EN PERIODISME I COMUNICACIÓ CORPORATIVA 

Assignatura Semestre Crèdits Modalitat 

Història del pensament contemporani Primer 6 Bàsica 

Gestió de la informació Segon 4 Obligatòria 

Introducció al Periodisme i la Comunicació Corporativa Tercer 6 Bàsica 

Gèneres i formats radiofònics Cinquè 3 Obligatòria 

Desenvolupament de projectes Sisè 3 Obligatòria 

Seminari VIII: Relacions Públiques i Gabinets de Comunicació Vuitè 8 Obligatòria 

Pràctiques Externes Sisè 12 Pràctiques 

Treball Final de Grau (TFG1 i TFG2) Setè i vuitè 6 + 6 TFG 

 
 
Taula. Satisfacció dels estudiants amb l’actuació docent, procés TFG i pràctiques externes curs 2019-20 

   Ítems enquesta 

Curs 2019-2020 
Total 

matriculats 
% 

Participació 
Metodologia  

Professorat 
 

Sistema 
Avaluació 

 

Satisfacció 
global 

 

Història del pensament c. 385 PENDENT 3,56  
 

3,61 

 

 

3,61 

 

 

3,61 

 

Gestió de la informació 342 PENDENT  

3,78  

 

3,77 

 

3,83 
 

3,77 
 

Introducció al Periodisme 291 PENDENT 3,62 
3,58 
 

3,65 
 

3,58 
 

Gèneres i formats 
radiofònics 

80 PENDENT 3,41 
3,51 
 

3,52 
 

3,51 
 

Desenvolupament de 
projectes 

79 PENDENT 3,32 
3,44 
 

3,76 
 

3,44 
 

Seminari VIII  80 PENDENT 
4,33 
 

3,72 
 

3,83 
 

3,72 
 

 
31 A continuació es mostren les assignatures seleccionades per exemplificar les activitats formatives, la metodologia docent i el 
sistema d’avaluació. Les evidències relatives a aquestes es poden consultar a la web d’acreditació. 

Pel que fa a les assignatures:  
La metodologia i les activitats docents s’alineen satisfactòriament amb els resultats d’aprenentatge. 
Els sistemes i criteris d’avaluació són variats, innovadors i molt pertinents per certificar i discriminar 
els resultats d’aprenentatge.  
 
Pel que fa al TFM:  
Els TFM se supervisen i avaluen amb criteris molt pertinents i adequats.  
 
Pel que fa a les pràctiques externes:  
Les pràctiques d’empresa se supervisen i avaluen amb criteris molt pertinents i adequats. 
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Pràctiques Externes 77 PENDENT PENDENT 
4,31 

 
4,31 

 
4,31 

Treball Final de Grau I 85 PENDENT 3,26 
3,32 

 
3,32 

 
3,32 
 

Treball Final de Grau II 80 PENDENT 3,67 
3,73 

 
3,93 

 

 

3,73 

 

 
 
Taula. Qualificacions a les assignatures seleccionades. 

Curs 2019-2020 
Total 

matriculats 
Total 

cursen32 
Excel·lents 

MH 
Notables Aprovats Suspesos 

No 
presentat 

Història del 
pensament c. 

385 
 

366 
6 59 173 115 13 

Gestió de la 
informació 

 
342  

 
312 

10 109 160 13 20 

Introducció al 
Periodisme 

291 
256 

0 78 152 18 8 

Gèneres i formats 
radiofònics 

80 
79 

0 27 49 3 0 

Desenvolupament de 
projectes 

79 
76 

0 54 20 0 2 

Seminari VIII  80 79 23 37 18 1 0 

Pràctiques Externes 77 75 37 24 2 0 0 

Treball Final de Grau I 85 84 0 22 59 2 1 

Treball Final de Grau II 80 71 9 38 22 1 1 

 
 
 
 
  

 
32 Total sense tenir presents anul·lacions i reconeixements. 
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GRAU EN PUBLICITAT, RELACIONS PÚBLIQUES I MÀRQUETING 

Assignatura Semestre Crèdits Modalitat 

Estètica Segon 4 Obligatòria 

Introducció a la Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting Tercer 6 Bàsica 

Audiències i Mercats Quart 3 Obligatòria 

Planificació estratègica en Publicitat i RP: el planner Cinquè 3 Obligatòria 

Gestió d’empreses en Publicitat i Relacions Públiques: 
Business Management  

Setè 4 Obligatòria 

Seminari I: Introducció a la Comunicació Anual 8 Obligatòria 

Pràctiques Externes Sisè 12 Pràctiques 

Treball Final de Grau I i II Setè i vuitè 6 + 6 TFG 

 
 
Taula. Satisfacció dels estudiants amb l’actuació docent, procés TFG i pràctiques externes 

   Ítems enquesta 

Curs 2019-2020 
Total 

matriculats 
% 

Participació 
Metodologia  

Professorat 
 

Sistema 
Avaluació  

Satisfacció 
global  

Estètica 370 PENDENT 3,33 
3,42 

 
3,45 
 

3,42 
 

Introducció a la Publicitat 287 PENDENT 3,62 
 

3,70 

 

3,82 
 

3,70 
 

Audiències i mercats 210 PENDENT 3,34 
3,19 

 
3,40 

 

3,19 
 

Planificació estratègica 149 PENDENT 3,51 
 

3,65 

 

3,55 
 

3,65 
 

Business Management 163 PENDENT 3,78 
 

3,75 

 

3,75 
 

3,75 
 

Seminari I 302 PENDENT 
4,30 

 
4,35 

 
4,23 
 

4,35 
 

Pràctiques Externes 145 PENDENT PENDENT 
3,79 

 
3,91 3,79 

 

Treball Final de Grau I 166 PENDENT 3,46 
3,61 

 
3,73 

3,61 
 

Treball Final de Grau II 169 PENDENT 3,25 
 

3,50 

 

3,58 
3,50 
 

 
Taula. Qualificacions a les assignatures seleccionades. 

Curs 2019-2020 
Total 

matricula
ts 

Total 
cursen33 

Excel·lents 
MH 

Notables Aprovats Suspesos 
No 

presentat 

Estètica 370 
 

341 
3 68 225 27 18 

Introducció a la 

Publicitat 
287 

 
246 

2 119 98 18 9 

Audiències i mercats 210 185 6 69 104 1 5 

Planificació estratègica 149 147 1 48 96 2 0 

 
33 Total sense tenir presents anul·lacions i reconeixements. 
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Business Management 163 163 2 43 114 4 0 

Seminari I 302 287 13 101 146 22 5 

Pràctiques Externes 145 142 62 66 6 0 0 

Treball Final de Grau I 166 166 12 111 38 4 1 

Treball Final de Grau II 169 153 18 122 13 0 0 

 
GRAU EN COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL 

Assignatura Semestre Crèdits Modalitat 

Estètica Segon 4 Obligatòria 

Introducció a la Comunicació Audiovisual Tercer 6 Bàsica 

Teoria de la Comunicació Audiovisual Quart 3 Obligatòria 

Dret de la Comunicació Cinquè 4 Obligatòria 

Tendències i crítica del cinema contemporani Vuitè 4 Obligatòria 

Seminari VII: Productes i formats audiovisuals Setè 8 Obligatòria 

Pràctiques Externes Sisè 12 Pràctiques 

Treball Final de Grau (TFG I i II) Setè i vuitè 6 + 6 TFG 

 
 
Taula. Satisfacció dels estudiants amb l’actuació docent, procés TFG i pràctiques externes 

 

   Ítems enquesta 

Curs 2019-2020 
Total 

matriculats 

% 
Participaci

ó 

Metodologi
a  

Professorat 
 

Sistema 
Avaluació 

 

Satisfacció 
global 

 

Estètica 370 PENDENT 3,33 
3,42 

 
3,45 

 
3,42 

 

Introducció a la 
Comunicació Audiovisual 

273 PENDENT 3,96 
4,05 

 
4,07 

 
4,05 

 

Teoria de la Comunicació 
Audiovisual 

59 PENDENT 3,97 4,10 
 

3,94 
 

4,10 
 

Dret de la Comunicació  300 PENDENT 4,58 
4,65 

 
4,70 

 
4,65 

 

Tendències i crítica del 
cinema contemporani 

60 PENDENT 4,48 4,24 
 

4,08 
 

4,24 
 

Seminari VII 58 PENDENT 3,54 
 

3,71 
 

3,89 
 

3,71 
 

Pràctiques Externes 63 PENDENT PENDENT 
 

3,16 
 

3,28 
 

3,16 
 

Treball Final de Grau I 59 PENDENT 3,59 
3,68 

 
3,74 

 
3,68 

Treball Final de Grau II 63 PENDENT 4,22 
4,26 

 
4,26 

 
4,26 
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Taula. Qualificacions a les assignatures seleccionades. 

Curs 2019-2020 
Total 

matriculats 
Total 

cursen34 
Excel·lents 

MH 
Notables Aprovats Suspesos 

No 
presentat 

Estètica 370 
 

341 
3 68 225 27 18 

Introducció a la 
Comunicació 
Audiovisual 

273 
 

235 24 116 83 8 3 

Teoria de la 
Comunicació 
Audiovisual 

59 
47 

3 16 25 1 2 

Dret de la 
Comunicació  

300 
286 

36 100 139 10 1 

Tendències i crítica 
del cinema 
contemporani 

60 
60 

1 34 24 0 1 

Seminari VII 58 58 9 36 12 1 0 

Pràctiques Externes 63 61 33 16 6 0 1 

Treball Final de 
Grau I 

59 
59 

9 29 21 0 0 

Treball Final de 
Grau II 

63 
57 

13 36 8 0 0 

 
 
MÀSTER UNIVERSITARI EN PERIODISME AVANÇAT. REPORTERISME 

 
Taula. Satisfacció dels estudiants amb l’actuació docent, procés TFM i pràctiques externes 

   Ítems enquesta 

Curs 2019-2020 
Total 

matriculats 
% 

Participació 
Metodologia Professorat 

Sistema 
Avaluació 

Satisfacció 
global 

El reportatge 
d’internacional i economia 

16 PENDENT 4,29  PENDENT PENDENT PENDENT 

Producció hipermèdia 16 PENDENT 
4,27 

 
PENDENT PENDENT PENDENT 

Seminari de Comunicació 16 PENDENT 4,00 

 
PENDENT PENDENT PENDENT 

Pràctiques d’empresa 16 PENDENT 2,77  PENDENT PENDENT PENDENT 

Treball Final de Màster 17 PENDENT PENDENT PENDENT PENDENT PENDENT 

 
 
 
 

 
34 Total sense tenir presents anul·lacions i reconeixements. 

Assignatura Semestre Crèdits Modalitat 

El reportatge d'internacional i economia Segon 4 Obligatòria 

Producció hipermèdia Primer 3 Optativa 

Seminari de Comunicació Anual 6 Obligatòria 

Pràctiques d'empresa Segon 6 Optativa 

Treball final de màster Anual 10 TFM 
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Taula. Qualificacions a les assignatures seleccionades. 

Curs 2019-2020 
Total 

matriculats 
NQ Excel·lents 

MH 
Notables Aprovats Suspesos 

No 
presentat 

El reportatge 
d’internacional i 
economia 

16 
0 

3 12 1 0 0 

Producció hipermèdia 16 0 7 6 3 0 0 

Seminari de 
Comunicació 

16 
0 

8 8 0 0 0 

Pràctiques d’empresa 16 5 7 4 0 0 0 

Treball Final de Màster 17 0 10 7 0 0 0 

 
 
 
MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTRATÈGIA I CREATIVITAT PUBLICITÀRIA 
 

 
 
Taula. Satisfacció dels estudiants amb l’actuació docent, procés TFM i pràctiques externes 

   Ítems enquesta 

Curs 2019-2020 
Total 

matriculat
s 

% 
Participació 

Metodologia Professorat 
Sistema 

Avaluació 
Satisfacció 

global 

Estratègia i creativitat en 
publicitat sectorial i 
institucional 

18 PENDENT PENDENT PENDENT PENDENT PENDENT 

Creativitat i llenguatges 18 PENDENT PENDENT PENDENT PENDENT PENDENT 

Anàlisi d’audiències i 
planificació estratègica de 
mitjans 

18 PENDENT PENDENT PENDENT PENDENT PENDENT 

Pràctiques d’empresa 15 PENDENT PENDENT PENDENT PENDENT PENDENT 

Treball Final de Màster 21 PENDENT PENDENT PENDENT PENDENT PENDENT 

 
 
 
Taula. Qualificacions a les assignatures seleccionades. 

Curs 2019-2020 
Total 

matriculats 
Excel·lents 

MH 
Notables Aprovats Suspesos No presentat 

Estratègia i creativitat en 
publicitat sectorial i 
institucional 

18 0 18 0 0 0 

Creativitat i llenguatges 18 4 13 1 0 0 

Assignatura Semestre Crèdits Modalitat 

Estratègia i creativitat en publicitat sectorial i institucional Segon 5 Obligatòria 

Creativitat i llenguatges Segon 3 Obligatòria 

Anàlisi d’audiències i planificació estratègica de mitjans Segon 3 Obligatòria 

Pràctiques d'empresa Segon 6 Optativa 

Treball final de màster Anual 10 TFM 



Autoinforme FCRIB                            Curs 2020-2021 

 125 

Anàlisi d’audiències i 
planificació estratègica de 
mitjans 

18 5 13 0 0 0 

Pràctiques d’empresa 15 7 7 1 0 0 

Treball Final de Màster 21 4 8 5 0 4 

 

MÀSTER UNIVERSITARI EN FICCIÓ EN CINEMA I TELEVISIÓ. PRODUCCIÓ, GUIÓ I REALITZACIÓ 

 
Taula. Satisfacció dels estudiants amb l’actuació docent, procés TFM i pràctiques externes 

   Ítems enquesta 

Curs 2019-2020 
Total 

matriculats 
% 

Participació 
Metodologia Professorat 

Sistema 
Avaluació 

Satisfacció 
global 

Gèneres de ficció i 
tendències de mercat 

17 PENDENT PENDENT PENDENT PENDENT PENDENT 

Anàlisi i desenv. de 
continguts 

17 PENDENT PENDENT PENDENT PENDENT PENDENT 

Gèneres i formats de 
televisió 

17 PENDENT PENDENT PENDENT PENDENT PENDENT 

Pràctiques d’empresa 15 PENDENT PENDENT PENDENT PENDENT PENDENT 

Treball Final de Màster 18 PENDENT PENDENT PENDENT PENDENT  

 
 
Taula. Qualificacions a les assignatures seleccionades. 

Curs 2019-2020 Total 
matriculats 

NQ Excel·lents MH Notables Aprovats Suspesos No 
presentat 

Gèneres de ficció i 
tendències de mercat 

17 0 6 11 0 0 0 

Anàlisi i desenv. de 
continguts 

17 0 7 9 1 0 0 

Gèneres i formats de 
televisió 

17 0 15 2 0 0 0 

Pràctiques d’empresa 15 7 8 0 0 0 0 

Treball Final de 
Màster 

18 0 4 9 5 0 0 

 
 
 
 
 
 
 

Assignatura Semestre Crèdits Modalitat 

Gèneres de ficció i tendències de mercat Primer 4 Obligatòria 

Anàlisi i desenvolupament de continguts Primer 4 Obligatòria 

Gèneres i formats de televisió Primer 3 Obligatòria 

Pràctiques d'empresa Segon 6 Optativa 

Treball final de màster Anual 10 TFM 
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6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la  
titulació.  

 
Tal com es mostra a la taula, la taxa de rendiment a primer curs (en el cas de Grau) és constant 
al llarg dels cursos i sempre major al 80%. Aquests resultats augmenten quan es tracta de la 
globalitat de les titulacions, arribant a taxes que superen el 90%.  
 
 
Taula. Comparativa i evolució de la taxa de rendiment de les titulacions que s’acrediten 

 

 Curs 

Titulació 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 

P
ri

m
er

 c
u

rs
 Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa  

84,91% 83% 83,80% 84,16% Grau en Publicitat, RP i Màrqueting 

Grau en Comunicació Audiovisual 

To
ta

l d
e 

la
 t

it
u

la
ci

ó
 

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa 90% 88,28% 90,17% 89,06% 

Grau en Publicitat, RP i Màrqueting 97% 92,33% 93,60% 93,13% 

Grau en Comunicació Audiovisual 95% 90,78% 92,11% 92,86% 

MU en Periodisme Avançat. Reporterisme 83,33% 98,50% 99,04% 97,08% 

MU en Estratègia i Creativitat Publicitàries 100% 98,05% 94,11% 96,04% 

MU en Ficció en Cinema i TV. Producció, Guió i Realització 98,61% 93,36% 100% 96,55% 

 
 
Taula. Comparativa i evolució de la taxa d’abandonament35 de les titulacions que s’acrediten 

 

 Curs 

Titulació 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 

P
ri

m
er

 c
u

rs
 Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa 

14,29% 8,40% 11,80% 
13,88% 

(Cohort 17-
18) 

Grau en Publicitat, RP i Màrqueting 

Grau en Comunicació Audiovisual  

To
ta

l d
e 

la
 t

it
u

la
ci

ó
 

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa 18% 8,93% 10,98% 
12,50% 

(cohort 14-
15) 

Grau en Publicitat, RP i Màrqueting 13,08% 11,80% 11,97% 
15,58 

(cohort 14-
15) 

Grau en Comunicació Audiovisual 20,27% 11,54% 22,58% 
28,30 

(cohort 14-
15) 

 
35 Graus: Abandonament a primer (a 2 anys). Columna 19-20:Cohort de referència 17-18 (abandona a 2 anys). Abandonament 

global (a 2 anys). Columna 19-20: Cohort de referència 14-15 (abandona a 2 anys). 
 

 

L’evidència documental posa de manifest que la sèrie temporal de tots els indicadors acadèmics 
és coherent amb la tipologia d’estudiants i les titulacions equivalents, i mostra clarament la 
millora contínua de les titulacions. 
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MU en Periodisme Avançat. Reporterisme 16,60% 7,14% 0% 
0% 

(cohort 18-
19) 

MU en Estratègia i Creativitat Publicitàries 9,09% 8,70% 3,33% 
8,7% 

(cohort 18-
19) 

MU en Ficció en Cinema i TV. Producció, Guió i Realització 0% 0% 6,25% 
0% 

(cohort 18-
19) 

 

 
Taula. Comparativa i evolució de la taxa de graduació en t i en t+1 de les titulacions que s’acrediten 

 

 Curs 

Titulació 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 

En
 t

 

MU en Periodisme Avançat. Reporterisme 80% 64,30% 100% 
68,7% 

 (Cohort 19-
20) 

MU en Estratègia i Creativitat Publicitàries 80,90% 91,30% 86,67% 
94,4% 

(Cohort 19-
20) 

MU en Ficció en Cinema i TV. Producció, Guió i Realització 100% 83,33% 87,50% 
58,8% 

(Cohort 19-
20) 

En
 t

+1
 

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa 45,95% 68,29% 63,75% 
68,18% 

(cohort 15-
16) 

Grau en Publicitat, RP i Màrqueting 50,39% 67,61% 68,18% 
77,91% 

(cohort 15-
16) 

Grau en Comunicació Audiovisual 40% 45,16% 58,49% 
73,47% 

(cohort 15-
16) 

MU en Periodisme Avançat. Reporterisme 85% 78,60% 100% 
100% 

(cohort 18-
19) 

MU en Estratègia i Creativitat Publicitàries 90,50% 91,30% 86,67% 

82,61% 

(cohort 18-
19) 

MU en Ficció en Cinema i TV. Producció, Guió i Realització 100% 83,33% 87,50% 
100% 

(cohort 18-
19) 

 

 
Taula. Comparativa i evolució de la taxa d’eficiència de les titulacions que s’acrediten 

 

 Curs 

Titulació 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 

Ta
xa

 d
 e

fi
ci

èn
ci

a 

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa 92,90% 91,76% 98,51% 96,01% 

Grau en Publicitat, RP i Màrqueting 90,65% 94,63% 98,45% 96,35% 

Grau en Comunicació Audiovisual 91,30% 92,69% 98,33 % 96,57% 

MU en Periodisme Avançat. Reporterisme 86,96% 95,52% 92,13%  87,80% 

MU en Estratègia i Creativitat Publicitàries 66,67% 91,23% 92,17%  93,15% 

MU en Ficció en Cinema i TV. Producció, Guió i Realització 98,51% 94,92% 98,36% 94,96% 

 
Taula. Comparativa i evolució de la durada mitjana36 de les titulacions que s’acrediten 

 
36 Durada mitjana d’egrés d’alumnes que han acabat en un any acadèmic en temps t i t+1. 
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 Curs 

Titulació 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 
D

u
ra

d
a 

m
it

ja
n

a 
d

el
s 

es
tu

d
is

 Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa 4,48 4,35 4,23 4,30 

Grau en Publicitat, RP i Màrqueting 4,38 4,34 4,19 4,26 

Grau en Comunicació Audiovisual 4,45 4,31 4,00 4,26 

MU en Periodisme Avançat. Reporterisme 1,10 1,11 1,06 1,08 

MU en Estratègia i Creativitat Publicitàries 1,09 1 1,05 1 

MU en Ficció en Cinema i TV. Producció, Guió i Realització 1 1,07 1 1,18 

 

 
6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la 
titulació.  
 

 
Un dels punts forts de la qualitat dels Graus i Màsters Universitaris a acreditar és l’elevada taxa 
d’ocupació dels estudiants de les titulacions que arriba a un 75% de mitjana durant els últims anys en el 
conjunt dels títols que s’acrediten, segons l’Estudi d’Inserció Professional que realitza la FCRIB; mentre 
que a l’Estudi d’Inserció Professional d’AQU (2020) els resultats se situen en tots els casos per sobre 
del 80%.  

 

 
Taula.  Estudi d’inserció laboral realitzat per AQU sobre els titulats a les universitats catalanes 2020 

 

 Taxa d’ocupació 

Titulació Total 2020 

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa 86,20% 

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting 92,40% 

Grau en Comunicació Audiovisual 83,30% 

MU en Periodisme Avançat. Reporterisme 88,50% 

MU en Estratègia i Creativitat Publicitàries 88,50% 

MU en Ficció en Cinema i TV.  Producció, Guió i Realització 88,20% 

 
Taula. Comparativa i evolució de la taxa d’ocupació de les titulacions que s’acrediten. Indicadors del 
servei de Carreres Professionals FCRIB. 

  Curs 

 Titulació 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Ta
xa

 d
´o

cu
p

ac
ió

 

(E
IL

) 

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa 69,5% 72,6% 65,1% 74,35% 

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting 77,7% 73,8% 83,5% 87,27% 

Grau en Comunicació Audiovisual 64,91% 78,1% 69,2% 77,77% 

MU en Periodisme Avançat. Reporterisme 75% 100% 73,33% 77,70% 
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MU en Estratègia i Creativitat Publicitàries 91,66% 86,67% 85% 92,90% 

MU en Ficció en Cinema i TV. Producció, Guió i Realització 62,5% 62,5% 76,92% 37,50% 

 
L’Estudi d’Inserció Laboral elaborat per la FCRIB fa una anàlisi del funcionament dels graduats 
en el món laboral. La mitjana d’aquesta taxa d’ocupació és del 75%, arribant a resultats 
extremadament satisfactoris, com és el cas del MU en Estratègia i Creativitat Publicitàries, on 
supera el 92%.  

 
Alhora, cal destacar una dada també molt significativa, que té a veure amb la taxa d’adequació 
de la feina als estudis (graduats que treballen en disciplines relacionades amb els seus estudis) 
i que es valora com a molt satisfactòria.  
 

 
Taula. Comparativa i evolució de la taxa d’adequació de la feina als estudis de les titulacions que 
s’acrediten 

  Curs 

 Titulació 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Ta
xa

 d
´a

d
eq

u
ac

ió
 d

e 
la

 f
ei

n
a 

al
s 

es
tu

d
is

 (
EI

L)
 

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa 82,90% 91,1% 87,8% 77,10% 

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting 93,2% 84,7% 79,1% 84,10% 

Grau en Comunicació Audiovisual 75% 76% 88,9% 57,10% 

MU en Periodisme Avançat. Reporterisme 50% 80% 72,73% 66,70% 

MU en Estratègia i Creativitat Publicitàries 83,3% 100% 88,24% 78,57% 

MU en Ficció en Cinema i TV.  Producció, Guió i Realització 60% 80% 80% 33,30% 

 

 
Taula. Comparativa de l’estudi d’inserció laboral realitzat per AQU sobre els titulats a les universitats 
catalanes 2020. Taxa d’ocupació, taxa d’adequació de la feina als estudis i IQO. 

 

 Taxa d’ocupació 
Taxa d’adequació de la 

feina als estudis 
Índex de qualitat 
ocupacional (IQO) 

Titulació URL Total 2020 URL Total 2020 URL Total 2020 

Grau en Periodisme i Comunicació 
Corporativa 

94,30% 86,20% 62,90% 52,10% 64,80% 62,50% 

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i 
Màrqueting 

96,90% 92,40% 56,30% 55,10% 71,70% 70,30% 

Grau en Comunicació Audiovisual 91,70% 83,30% 34,80% 41,30% 55,80% 58,60% 

MU en Periodisme Avançat. Reporterisme 90,60% 88,50% 60,40% 58,50% 62,50% 63,10% 

MU en Estratègia i Creativitat Publicitàries 90,60% 88,50% 60,40% 58,50% 62,50% 63,10% 

MU en Ficció en Cinema i TV.  Producció, 
Guió i Realització 

86,70% 88,20% 53,30% 57,60% 63,40% 62,80% 
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Anàlisi en relació a la perspectiva de gènere: ESTÀNDARD 6 

 
 A partir de les dades disponibles no s’observa cap desigualtat en la durada dels estudis 

per sexe ni en el progrés dels mateixos, en la graduació o en la satisfacció. No obstant, 
cal aprofundir en l’elaboració de dades desagregades per sexes per tal de confirmar 
aquestes hipòtesis. En relació a les diferències d’inserció laboral, són altres els motius 
que poden començar a influir en aquest factors, no són causes endògenes a la pròpia 
facultat.  

 
Proposta de valoració del CAI a l’estàndard 6: En progrés vers l’excel·lència 
 
L’estàndard s’aconsegueix completament i, a més, es considera que hi ha exemples de 
bones pràctiques que excedeixen el mínim requerit. 

- Metodologia específica dels seminaris com a element clau del model pedagògic 
Blanquerna. Els seminaris són l'element clau de la metodologia Blanquerna-URL, i 
s'imparteixen cada setmana en tots els cursos. Grups reduïts amb un tutor 
professional en què es treballa en equip i es reprodueixen situacions del món 
professional. 

- Els valors dels indicadors acadèmics són més que adequats per a les característiques 
de la titulació. Un exemple de l’excel·lència de les titulacions és l’elevada taxa de 
graduació dels màsters universitaris que passen acreditació.  

- Esforç per al coneixement de la llengua anglesa de tots els estudiants de la Facultat. 
Tal com es detalla a l’Estàndard, el domini dels idiomes (català, castellà i anglès) és 
una constant dins dels plans d’estudi de la FCRIB, on es pot observar la gran 
incidència dels idiomes –i especialment de l’anglès- com a eines centrals en els 
estudis de Grau de Comunicació i de Relacions Internacionals. 

- La voluntat, tant de la coordinació i la direcció com del PAS, d’oferir un programa 
formatiu que s’adapti als canvis i a la nova realitat del sector, així com que ofereixi 
una formació que faciliti la inserció i l’adaptabilitat del graduat en el mercat laboral.  

- El Màster Universitari en Periodisme Avançat. Reporterisme es troba entre les 5 
millors màsters universitaris segons el Rànquing El Mundo comentant el següent: 
ofereix una formació específica en reporterisme dirigida als nous suports i formats 
periodístics, com la comunicación digital“.  

- El Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries, se segueixen mantenint 
entre els 5 millors màsters d’Espanya del sector, segons el rànquing El Mundo per 
“presentar una forta vinculació al món professional, bona inserció laboral i una taxa 
d’adequació del treball als estudis del 100%”.  

 

http://www.blanquerna.edu/ca/coneix-blanquerna/10-raons-estudiar-a-blanquerna
http://www.blanquerna.edu/ca/coneix-blanquerna/10-raons-estudiar-a-blanquerna
https://www.blanquerna.edu/ca/master-universitari-periodisme-avancat-reporterisme
https://www.blanquerna.edu/ca/master-universitari-estrategia-creativitat-publicitaries
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APARTAT 4. Valoració i proposta del pla de millora  
 
4.1 Valoració de la implementació del pla de millora anterior (accions previstes per al curs 2019-2020): 
 
En primer lloc, cal tenir present que algunes de les accions proposades als plans de millora que queden recollits als Informes de Seguiment de Centre (ISC), 
es plantegen amb consecució a dos anys. En aquest sentit, a continuació es valores les accions previstes per al curs 2019-2020. 
 
Valoració de la implementació del pla de millora del Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa (accions previstes per al curs 2019-2020): 
 
Pel que fa la necessitat d’incrementar progressivament la presència de l’anglès a les assignatures (proposta d’acció biennal), tal com es va posar de manifest 
a l’Informe de Seguiment de Centre (ISC) relatiu al curs acadèmic 2018-2019, s’ha augmentat el nombre d’assignatures impartides en anglès. El curs 
acadèmic 2018-2019 va ser l’any acadèmic en què va entrar plenament en vigor a tots els cursos el nou pla d’estudis del grau en Periodisme i Comunicació 
Corporativa, i es van oferir en anglès un total de quatre assignatures. La valoració global va ser molt positiva.  
 
En relació al nombre d’estudiants estrangers d’intercanvi que es van matricular en alguna assignatura de Periodisme i CC (proposta d’acció biennal), ja al 
2018-2019 va augmentar significativament respecte al curs anterior, passant de 23 a 35. El curs acadèmic 2019-2020, marcat pel context de la Covid-19, la 
titulació va comptar amb 15 estudiants estrangers matriculats en assignatures del Grau amb grups oberts als estudiants d’intercanvi. 
 
La millora que havia de consistir a ampliar el període d’intercanvis també al primer semestre del 4rt curs es va implementar però no es va poder oferir fins al 
curs 20-21 on, malauradament, tampoc s’ha pogut dur a terme com a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19. Tanmateix, el curs acadèmic 2019-2020 
es va continuar estimulant l’intercanvi com ja s’havia fet el curs acadèmic 2018-2019, on el nombre d’estudiants de la titulació que havien marxat a fora 
havia augmentar substancialment respecte al curs anterior (2017-2018), passant del 19% al 23,66%. Durant el curs 2019-2020, van marxar a fora durant el 
segon semestre un total de 19 alumnes de quart curs del Grau de Periodisme i Comunicació Corporativa; xifra que va seguir en augment en relació al curs 
anterior i que va representar que el 28,78% dels alumnes de 4t del citat Grau participessin en experiències de mobilitat internacional. 
 
En relació a la necessitat de garantir la millora constant en l’adequació dels estudis a la demanda laboral i a l’augment del grau de satisfacció dels titulats, 
s’ha continuat promovent la formació del professorat en aspectes digitals i multimèdia, amb cursos sobre vídeo per a plataformes digitals, SEO i analítica i 
elaboració de reportatges multimèdia. En aquest punt, i aprofitant també els reptes que ens ha plantejat el context Covid-19, valorem com a molt 
satisfactòries les formacions fetes per a millorar les competències digitals docents, que han anat acompanyades, també de reunions de posada en comú de 
bones pràctiques docents per assignatures i àrees. Partint del context viscut, la millora constant en l’adaptació i les habilitats i competències digitals del 
professorat de la titulació, es mantindrà de cara al curs 2020-21. 
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Pel que fa la igualtat de gènere, el curs acadèmic 2019-2020 l’equip de coordinació del grau ha assolit la paritat, amb el nomenament d’una nova 
coordinadora de 2n i 3r. La direcció del Grau recau, també des del curs 2019, en una dona.  Per tant, es valora positivament aquest lideratge femení i de 
coordinació paritària. No obstant això, encara no hi ha paritat en l’equip del professorat i es manté l’objectiu de prioritzar la contractació de dones quan hi 
hagi noves incorporacions. 
 
 
Valoració de la implementació del pla de millora del Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting (accions previstes per al curs 2019-2020): 
 
Pel que fa el diagnòstic de lleu descens de la satisfacció dels titulats amb els estudis, valorem molt satisfactòriament els darrers indicadors recollits en el 
marc del seguiment del títol que posen de manifest la capacitat de millora continuada de les titulacions de la FCRIB i del Grau en Publitat, Relacions 
Públiques i Màrqueting. En aquest sentit, les dades disponibles per al seguiment del curs 19-20 indiquen una taxa d’intenció de repetir els estudis de Grau 
en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting del 72,70%; indicador que valorem molt satisfactòriament. També hem continuat millorant els indicadors 
relatius a la taxa d’ocupació, passant del 83,5% (18-19) al 87,27% (19-20) i a la taxa d’adequació de la feina als estudis, passant del 79,1% (18-19) al 84,10% 
(19-20). Recentment, AQU ha publicat les dades d’inserció laboral dels titulats (2020) on l’indicador d’ocupació de la titulació se situa en el 92,40% i l’índex 
de qualitat ocupacional (IQO) arriba al 70,3%. Amb aquests indicadors, donem per assolida la dimensió de millora relativa a incrementar la satisfacció dels 
titulats amb la formació rebuda. 

Sobre la necessitat d’ampliar les activitats de comunicació social, el pla de millora plantejat a dos anys vista (cursos 2018-2019 i 2019-2020) està seguint les 
accions proposades als seminaris 4, 5 i 6 i estan tenint bona acceptació per part dels alumnes. 

En relació a la detecció dels motius d’abandonament a primer curs, el curs acadèmic 2019-2020 s’han continuat implementant accions relatives a fer el 
seguiment dels estudiants de primer partint de la figura del tutor per a detectar estudiants que són susceptibles d’abandonament. Les tutories de seminari 
continuen essent un extraordinari canal de comunicació i relació amb els estudiants, que permet l’obtenció d’informació qualitativa, individualitzada i 
personalitzada sobre els estudiants i la seva satisfacció amb els estudis. El curs acadèmic 2019-2020, degut a la situació de confinament com a conseqüència 
de la Covid-19, les tutories han estat una font d’informació capdal per a detectar possibles incidències relatives a la pèrdua econòmica de les famílies que 
puguin tenir un impacte en termes d’abandonament. En paral·lel, la universitat ha incrementat el pressupost adreçat a beques per a donar resposta a les 
dificultats econòmiques identificades i manifestades per les famílies. 

Finalment, sobre la demanda de projectes de caire internacional, el curs 2019-2020 s’ha implementat un projecte col·laboratiu amb diverses universitats 
internacionals que ha desenvolupat un pla de comunicació en el seminari 6. De forma complementària, i cara el curs 2020-21, la Comunitat Europea ha 
atorgat a la nostra universitat un recolçament Erasmus+ per un projecte de col·laboració amb altres 4 universitats europees. 
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Valoració de la implementació del pla de millora del Grau en Comunicació Audiovisual (accions previstes per al curs 2019-2020): 
 
La valoració que es fa del pla de millora de la titulació de Grau en Comunicació Audiovisual pel curs 19-20 és, en general positiva, tot tenint en compte que 
les circumstàncies generals sanitàries externes han marcat de forma inesperada i contundent el segon semestre del curs, a partir de la declaració a l'Estat 
Espanyol de l'Estat d'Alarma i del confinament domiciliari. Les classes universitàries, com se sap, van passar a la modalitat a distància al març de 2019, amb 
prou feines tres setmanes després del seu inici. De tota manera, aquest fet no ha suposat un entrebanc al correcte desenvolupament del curs. Els equips de 
coordinació docent i el professorat en general han fet un esforç extraordinari que va permetre continuar les classes, lògicament adaptades a les noves 
circumstàncies, però sense alterar el calendari ni els objectius i resultats d'aprenentatge, tot i que sí les metodologies docents. Es va treballar amb 
normalitat durant el primer semestre, en les reunions ordinàries de coordinació docent i també al segon semestre en els reunions en línia, que es van fer, 
per necessitats relacionades amb la docència a distància, fins i tot amb més freqüència. 
 
En aquest sentit, la millora en la coordinació dels continguts de docència per evitar solapaments o mancances, en concret en relació als visionats obligatoris, 
es considera assolida i pensem que pot ser un factor clau per a continuar millorant la taxa de satisfacció dels estudiants, que el curs acadèmic 19-20 es 
manté en el 3,58 sobre 5. De la mateixa manera, valorem molt satisfactòriament l’increment d’alguns indicadors clau per al seguiment del títol, com la 
intenció de repetir els estudis, que ha pujat substancialment situant-se en un 63% o la taxa d’ocupació facilitada per l’enquesta d’inserció laboral AQU 
(2020), que ens situa en un 83,30%. 
 
Pel que fa als canvis constants en el sector empresarial i l'alta volatilitat en l'oferta de pràctiques, que ja consideràvem en anteriors informes pendent 
d'assoliment, s'ha vist ara clarament afectada per la Covid, de manera que gran part de l'activitat industrial cultural i audiovisual ha estat alterada. Es manté 
aquí l'objetiu de  continuar treballant en la millora continuada de l'oferta de pràctiques, potser de manera puntual fins que la pandèmia estigui superada. 
 
Es continuarà treballant també en la projecció exterior dels productes audiovisual dels cursos superiors que ja era un objectiu a dos cursos i que també s'ha 
vist afectat per la pandèmia, igual que s'han vist afectats els festivals, concursos o premis que han impossibilitat la implementació d’accions concretes de 
visibilització d’aquests productes. 
 
Les Jornades Blanquerna de Comunicació d'aquest curs 19-20, dedicada en aquest 25 aniversari de la Facultat als alumni, ha servit per potenciar les 
trobades entre professors, alumni i alumnes. Aquest objectiu es considera plenament assolit gràcies al fet que les Jornades i els actes vinculats van ser tot un 
èxit. En relació a aquest darrer punt, des de la titulació es considera que s'ha de continuar treballant en la denominació única de la "marca" Blanquerna, 
sobretot pel que fa a Alumni actius en el món professional i la premsa.  
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Finalment, i pel que fa la millora vinculada a la paritat de gènere i plantejada com una acció de millora a tres anys, aquest objectiu, considerat d'alta 
prioritat, s'ha de continuar treballant, no només el proper curs, sinó de forma continuada. Es proposa, doncs, que sigui un objectiu a llarg termini. 
 
 
Valoració de la implementació del pla de millora del Màster en Estratègia i Creativitat Publicitàries (accions previstes per al curs 2019-2020): 
 
Pel que fa la necessitat d’incrementar el nombre de professionals en els Tribunals Finals de Màster, (dimensió del pla de millora amb termini 2018-2020), 
s’ha aconseguit en els dos períodes indicats. Donat el requisit de mantenir una alta presència de doctors en la docència, s’han prioritzat perfils híbrids que 
tinguin una vessant acadèmica a la vegada que professional. D’aquí que la major part dels Tribunals Finals de Màster tinguin membres d’aquest perfil híbrid. 
Per exemple, als tribunals del curs 18-19 el 53% dels membres participants eren d’aquest perfil híbrid, mentre que al curs 19-20 aquest percentatge ha 
arribat al 72%. 

Sobre la necessitat de mantenir i incrementar la relació amb les empreses del sector, el pla de millora plantejat a dos anys vista (cursos 2018-2019 i 2019-
2020) havia seguit l’evolució desitjada fins l’arribada del confinament per la COVID-19, que ha condicionat l’activitat de les empreses en relació a la facultat. 

En tercer lloc, pel que fa la necessitat d’incrementar el nombre de professors internacionals del màster, el pla de millora plantejat a dos anys vista (cursos 
2018-2019 i 2019-2020) havia aconseguit en el primer període tenir la presència de dos professors de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, però 
en la segona part del període d’implementació, 2019-2020, el confinament per la COVID-19 ha condicionat el desenvolupament del curs i de les accions 
previstes en aquest sentit. 

En referència a la possibilitat d’incrementar i millorar les accions de sensibilització social, malauradament no s’han pogut acomplir els objectius previstos i 
s’han continuat duent a terme les accions previstes que ja es feien habitualment en aquesta línia. És per això que es recupera aquesta dimensió com a 
proposta de millora per al curs 2020-2021.  

Finalment, sobre la necessitat d’incrementar la presència d’ex-alumnes com a ponents, al curs 19-20, abans del confinament, es va poder ampliar la 
participació habitual d’ex-alumnes amb la incorporació d’una d’elles per treballar un cas d’automoció, doncs ella pertany al departament de comunicació 
d’una marca d’aquest sector. 
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Valoració de la implementació del pla de millora del Màster en Periodisme Avançat. Reporterisme (accions previstes per al curs 2019-2020): 
 
En relació a la necessitat de vetllar per a mantenir actualitzada la informació pública de la titulació, s’ha dut a terme una revisió dels programes 
d’assignatura del màster, per tal d’actualitzar la bibliografia del curs i els continguts. Així mateix, s’ha revisat la relació de professorat publicada a la web, per 
tal de renovar els perfils amb la descripció del professorat, amb l’objectiu de garantir que estigui actualitzada la informació pública de la web. 
 
Un altre dels objectius que es proposava en el pla de millora era l’organització de Masterclass del màster, per donar a conèixer el programa formatiu i 
l’activitat del màster. Aquest curs 2019-2020 s’han organitzat tres sessions informatives online amb la participació de professorat del màster i d’Alumni, així 
com de la direcció i la coordinació del programa docent. La primera d’aquestes sessions amb professorat del màster es va celebrar el 9 de juny i va comptar 
amb el periodista i escriptor Enric Calpena; la segona es va organitzar el 14 de juliol amb la periodista i directora de nous formats televisius Samanta Villar; i 
la tercera el 15 de setembre amb Marta Cáceres, presentadora del programa social i de participació ciutadana “Para todos La2” de TVE.  
 
D’acord amb l’objectiu d’incorporar un exercici pràctic vinculat als continguts d’Economia de l’assignatura d’El Reportatge d’Internacional i Economia, 
aquest curs es va dissenyar una activitat pràctica a partir de la convocatòria d’una conferència de premsa real online, celebrada l’11 de maig i que va 
comptar amb la participació de la directora general de la fundació empresarial FemCAT, la directora general de Coatresa Group i la presidenta d’Amat 
Immobiliaris. Les dues empreses són referents en els seus respectius sectors professionals i en tots dos casos s’han vist afectades per les restriccions i la 
situació de confinament i han liderat canvis estratègics en el si de les seves organitzacions. A partir del testimoni de les dues directores generals i del 
posterior torn de preguntes, els estudiants van treballar com en qualsevol conferència informativa, prenent notes, capturant imatges i declaracions, i a 
partir del material recollit els alumnes van elaborar un reportatge sobre el contingut informatiu facilitat en qualsevol format (escrit, radiofònic o audiovisual 
com una breu notícia de vídeo (VTR) com si fos per a un teleinformatiu diari). Volem assenyalar aquí que la situació de pandèmia sanitària viscuda des de 
mitjan de març 2019 es va resoldre amb l’adaptació de totes les sessions presencials a sessions online, mantenint sempre el rigor acadèmic propi d’un 
Màster Universitari. L’adaptació a l’entorn virtual s’ha fet sempre en estreta coordinació amb el vicedeganat de Recerca, Postgraus i Relacions Internacionals 
de la Facultat. Amb la ràpida adaptació a l’entorn virtual, tots els professors i professores previstos en el calendari van poder fer les seves classes tal com 
inicialment tenien previst, sense que el calendari es veiés alterat en aquest sentit. 
 
Per tal d’adaptar els continguts del màster a les necessitats i transformacions que s’estan produint al sector, es va dissenyar una sessió sobre realitat virtual 
aplicada a nous formats periodístics, amb Jordi Valls, emprenedor i executiu tecnològic i director de l’empresa especialitzada en realitat virtual mentor-vr, 
en el marc de l’assignatura de Reportatge audiovisual. 
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Valoració de la implementació del pla de millora del Màster en Ficció en Cinema i Televisió. Producció, guió i realització (accions previstes per al curs 
2019-2020): 
 
L’anterior pla de millora, d’implementació el curs acadèmic 2019-2020, posava de manifest la necessitat de reforçar les àrees de producció i comercialització 
afegint continguts acadèmics d’aquestes disciplines degut a la seva elevada complexitat i als canvis accelerats que planteja el mercat audiovisual. L’aparició 
de nous operadors audiovisuals ha afegit encara més complexitat al mercat. Aquesta realitat feia necessari el reforç dels continguts en aquesta línia i 
l’experiència ha estat considerada com a molt satisfactòria, tant pel que fa la millor distribució de sessions de producció i comercialització, com pel que fa el 
reforç de les tutories dels projectes en aquestes àrees, que ha donat com a resultat uns treballs finals més sòlids pel que fa aquestes dimensions. D’altra 
banda, el pla de millora anterior reflectia que, si bé l’oferta de pràctiques en aquetes àrees era suficient, consideràvem oportú reforçar l’oferta de 
pràctiques de l’àrea de guió. S’ha fet d’aquesta manera i s’ha pactat amb la productora Filmax una plaça fixa pel desenvolupament de continguts 
audiovisuals. Encara s’ha de continuar millorant l’oferta, però és un primera pas que es valora com a molt rellevant de cara a la consolidació de l’oferta de 
pràctiques. 
 
En relació a la millora dels continguts relacionats amb la ficció serial, l’experiència ha estat positiva. La matèria relacionada amb aquest àmbit s’ha reforçat i 
s’han aconseguit integrar molt millor els continguts. S’ha concentrat igualment en el temps, de manera que durant dues setmanes l’estudiant realitza deu 
sessions relacionades amb el tema. La valoració i els resultats es consideren positius. Els projectes de sèries de televisió que s’han presentat al llarg del curs 
acadèmic han estat sensiblement millors als presentats en anys anteriors. 
 
Finalment, assenyalar que la presentació del TFM se ha fet puntualment i sense els problemes de calendari que s’havien produït en anys anteriors. El procés 
de control de continguts i de tutorització dels TFM ha resultat satisfactori. En aquest sentit, la idea és mantenir aquests processos durant properes edicions i 
continuar treballant en la línia proposada. 
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4.2 Presentació dels plans de millora relatiu al seguiment del curs acadèmic 2019-2020 (implementació prevista pel curs acadèmic 2020-21 i següents). 
 
 
 

PROPOSTA DE PLA DE MILLORA COMUNA ALS GRAUS DE COMUNICACIÓ I/O A TOTES LES TITULACIONS DEL CENTRE: CURS ACADÈMIC 20-21 
 

Diagnòstic Identificació 
Causes 

Objectius a 
assolir 

Accions 
proposades 

Prioritat Responsable Terminis Modificació 
SÍ/NO 

Nivell 
(títol/centre) 

Possibilitat de millora 
relativa a l’ordre 
d’impartició dels 
seminaris 1 i 2 de 
primer (tronc comú 
dels Graus de 
Comunicació) 

Debat recurrent 
en les reunions de 
coordinació dels 
respectius 
seminaris. 
L’experiència ens 
diu que en el 
moment 
d’incorporar-se a 
la vida 
universitària, 
l’estudiant troba 
en el treball del 
llenguatge 
narratiu una 
forma preferible 
d’encaix amb les 
assignatures de 
Llengua I i llengua 
II, que 
s’imparteixen en 
el mateix 
semestre. 

Canvi en 
l’ordre dels 
Seminaris 1 
(centrat en l’ 
argumentació) 
i Seminari 2 
(centrat en la 
narració)  

Canvi en l’ordre 
dels Seminaris 1 
(centrat en l’ 
argumentació) i 
Seminari 2 (centrat 
en la narració) 

ALTA Director de l’Àrea 
d’Humanitats i 
Ciències Socials 

2020-2022 SÍ.  
 
(Per la necessitat 
de canvi de títol 
de les dues 
assignatures, ja 
que el títol 
denota l’ordre 
d’impartició). 

TRONC COMÚ 
DELS GRAUS DE 
COMUNICACIÓ 
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Millora continuada de 
la informació pública 
de les titulacions 

Vetllar per 
mantenir 
actualitzada la 
informació 
pública de les 
titulacions. 

Mantenir 
l’excel·lència 
de la 
informació 
pública de les 
titulacions 

Revisió per part de 
tots els agents 
implicats: direcció i 
coordinació de les 
titulacions, Oficina 
de Qualitat, Àrea 
de comunicació, 
Serveis i altres. 

ALTA Tots els agents 
implicats: direcció 
i coordinació de 
les titulacions, 
Oficina de 
Qualitat, Àrea de 
comunicació, 
Serveis i altres. 

2020-2022 NO CENTRE 

Necessitat de millorar 
l’equilibri de gènere  

Necessitat de 
tenir present la 
perspectiva de 
gènere en la 
contractació. 

Millorar 
l’equilibri de 
gènere 

Priorització de la 
contractació de 
dones entre el 
professorat 

ALTA Equips dels Graus 2020-2022 NO CENTRE 

Necessitat de 
continuar promovent 
l’adaptabilitat al canvi i 
la formació en 
competències digitals i 
noves metodologies 
docents. 

Complexitat de 
l’entorn  

Major 
capacitat de 
reacció, 
d’adaptació al 
canvi i 
actualització 

Formació del 
professorat en 
competències 
digitals i noves 
metodologies 
docents. 
Acompanyament 
tecnològic i de 
coordinació docent. 
Posada en comú de 
bones pràctiques 

ALTA Equips dels Graus 2020-2022 NO CENTRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Autoinforme FCRIB                            Curs 2020-2021 

 139 

 
 
 
 

PROPOSTA DE PLA DE MILLORA DE LA TITULACIÓ DE GRAU EN PERIODISME I COMUNICACIÓ CORPORATIVA: CURS ACADÈMIC 20-21 
 

Diagnòstic Identificació 
Causes 

Objectius a 
assolir 

Accions 
proposades 

Prioritat Responsable Terminis Modificació 
SÍ/NO 

Nivell 
(títol/centre) 

Necessitat de millorar 
l’equilibri de gènere 
entre l’equip docent 

Manca de 
perspectiva de 
gènere en la 
contractació. 

Paritat, no 
només en 
l’equip de 
coordinació 
del grau (ja 
assolit) sinó 
també en el 
professorat. 

Priorització de la 
contractació de 
dones entre el 
professorat 

ALTA Directora de Grau 19-21 NO TÍTOL 

Necessitat de major 
adaptabilitat al canvi 

Complexitat de 
l’entorn  

Major 
capacitat de 
reacció, 
d’adaptació al 
canvi i 
actualització 

Formació del 
professorat en 
competències 
digitals i noves 
metodologies 
docents. 
Acompanyament 
tecnològic i de 
coordinació docent. 
Posada en comú de 
bones pràctiques 

ALTA Equip del Grau 19-21 NO TÍTOL 
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PROPOSTA DE PLA DE MILLORA DEL GRAU EN PUBLICITAT, RELACIONS PÚBLIQUES I MÀRQUETING: CURS ACADÈMIC 20-21 

 

Diagnòstic Identificació 

Causes 

Objectius a 
assolir 

Accions 
proposades 

Prioritat Responsable Terminis Modificació 

SÍ/NO 

Nivell (títol/centre) 

Continuar millorant i 
consolidant els 
resultats relatius a la 
satisfacció dels titulats 
amb els estudis.  

 

 

Reestructuració 
del mercat laboral 
del sector que fan 
necessari 
l’adequació del 
pla d’estudis als 
nous reptes 
professionals. 

 

Continuar 
millorant el 
procés de 
seguiment i 
avaluació dels 
programes de 
les 
assignatures. 

-Organització de 
les reunions 
dels professors 
del grau per 
especialitats i 
avaluació dels 
programes en 
funció de la 
seva adequació 
als nous reptes 
professionals 

-Elaborar un 
document de 
treball sobre els 
programes 
d’estudi en 
totes les 
assignatures 
que serveixi 

Alta Equip del grau i 
professorat 

2019-2021 NO TÍTOL 
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com a guia en la 
distribució del 
contingut i els 
models 
d’avaluació. 

 

Necessitat d’ampliar 
les activitats de 
comunicació social 

La importància de 
les activitats de 
comunicació social 
en la formació dels 
estudiants 
s’evidencien en el 
treball de tutories 
dels seminaris 4, 5 
i 6 

Incrementar la 
col·laboració 
en projectes de 
comunicació 
social amb 
entitats socials 
de recursos 
limitats 

-Presentació de 
l’associació 
Publicitarios 
Implicados en els 
seminaris 4. 

-Implementació 
de casos 
d’entitats socials 
de recursos 
limitats en els 
seminaris 5 i 6. 

Mitja Equip del Grau 2018-2020 NO TÍTOL 

Vetllar per a la 
detecció i coneixement 
dels motius 
d’abandonament a 
primer curs (a part dels 
econòmics) 

Separar de forma 
clara els motius 
econòmics 
d’altres de caire 
acadèmic 

Reduir la taxa 
d’abandonam
ent en el 
primer any 
per motius 
acadèmics 

-Major 
seguiment a 
través de les 
tutories de 
primer curs. 

-Incentivar la 
participació 
d’alumnes de 
primer curs en 
esdeveniments 
o actes de 

Mitja Equip del grau i 
professorat 

2019-2021 NO TÍTOL 
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cursos 
superiors, per a 
que entrin en 
contacte més 
estret amb el 
sector 
professional. 

Demanda de projectes 
de caire internacional 

En les tutories 
amb alumnes ens 
transmeten la 
demanda 
d’ampliar la seva 
visió de la 
comunicació 
mitjançant 
projectes 
internacionals 

Incrementar la 
col·laboració 
amb altres 
institucions 
internacionals
per dur a 
terme 
projectes 
conjunts 

-Aprofitar els 
convenis i 
acords 
internacionals 
per 
implementar 
projectes 
comuns. 

- Potenciar 
aquests 
projectes 
comuns en 
espais com el 
seminari 6 (Pla 
de 
Comunicació) o 
de l’assignatura 
de Marketing 
Internacional. 

Alta Equip del Grau 2019-2021 NO TÍTOL 
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PROPOSTA DE PLA DE MILLORA DE LA TITULACIÓ DE GRAU EN COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL: CURS ACADÈMIC 20-21 
 

Diagnòstic Identificació 
Causes 

Objectius a 
assolir 

Accions 
proposades 

Prioritat Responsable Terminis Modificació 
SÍ/NO 

Nivell (títol/centre) 

Canvis constants en el 
sector empresarial i 
alta volatilitat de 
l’oferta de pràctiques. 
Aquest diagnòstic es 
manté en el temps i 
sembla necessari 
continuar treballant, 
malgrat els avenços 
assolits 

Alta 
competitivitat 
entre centres 
formatius i 
transformació del 
model de negoci. 
Context Covid-19. 

Vetllar per la 
millora 
constant de 
l’oferta de 
pràctiques 
pels 
estudiants i 
consolidar 
l’existent. 

Reforç de la 
coordinació 
entre el 
responsable 
d'agents 
exteriors i el de 
pràctiques. 

Alta Directora del 
Grau. 
Responsables de 
la coordinació de 
pràctiques i amb 
agents exteriors 
del Grau. 
Responsable de 
les pràctiques de 
la Facultat 

2020-2021 NO TÍTOL 

Necessitat de 
continuar vetllant per 
la millorar de la 
projecció exterior del 
productes audiovisuals 
dels cursos superiors. 

Els productes 
audiovisuals dels 
cursos superiors, 
sobretot de quart 
curs, tenen un 
caràcter més 
d'aprenentatge 
professional que 
de producte 
acabat que pugui 
rebre 
reconeixement 
exterior com a tal. 

Millorar la 
presència i els 
premis en 
festivals o de 
la acadèmia 

Establir 
objectius 
avaluables en 
els seminaris de 
quart curs, en la 
direcció 
d'incrementar la 
seva qualitat 
com a producte 
final 

Alta Directora del 
Grau. 
Coordinador de 
quart curs. 
Tutors dels 
seminaris de 
quart curs. 

2020-2023 NO TÍTOL 

Necessitat de millorar 
la presència exterior de 
la "marca" Audiovisual 
Blanquerna en els 

Es pot continuar 
millorant la 
claredat en la 
comunicació de la 

Establir una 
denominació 
única i de 
ràpid 

Establir una 
denominació 
única i de ràpid 
reconeixement 

mitjana Directora del 
Grau. Equip 
directiu de la 
Facultat. Gabinet 

2020-2021 NO TÍTOL 
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productes o els 
professionals Alumni 

marca de la 
Facultat 

reconeixemen
t 

de Comunicació. 
Equip Alumni. 

Manca de paritat de 
gènere en l’equip 
docent 

S’ha de continuar 
treballant la 
perspectiva de 
gènere en la 
contractació 

Anar cap a la 
paritat en 
l’equip de 
professors 

Tenir en compte 
el gènere en la 
contractació del 
professorat o en 
l’ampliació de 
docència  

alta directora del Grau 2020-24 NO TÍTOL 

Baixa participació en 
projectes comuns 
entre els quatre cursos 

Manca de 
comunicació 
entre els 
estudiants 

Que el treball 
entre cursos 
augmenti 

Potenciar les 
trobades entre 
els estudiants 
dels 4 cursos 

mitjana Directora del 
grau. 
Coordinadors 

2020-22 NO TÍTOL 

Continuar millorant el 
percentatge de 
professorat doctor i 
doctor acreditat 

perfil professional 
molt valorat, 
contractació de 
professorat en 
procés de 
doctorat 

Incrementar la 
el percentatge 
de professorat 
doctor i dintre 
d'aquest de 
doctor 
acreditat 

Beques dirigides 
al professorat 
per agilitzar la 
presentació de 
tesis doctorals i 
la seva 
incorporació als 
grups de 
recerca 
Consolidació 
dels grups de 
recerca de la 
Facultat. En 
particular del 
grup de recerca 
més vinculat al 
Grau, el grup 
Fahrenheit 

alta Directora del 
grau. Institut de 
Recerca. 

2020-22 NO TÍTOL 
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PROPOSTA DE PLA DE MILLORA DE LA TITULACIÓ MU ESTRATÈGIA I CREATIVITAT PUBLICITÀRIES: CURS ACADÈMIC 20-21 

 

Diagnòstic Identificació 

Causes 

Objectius a 
assolir 

Accions 
proposades 

Prioritat Responsable Terminis Modificació 

SÍ/NO 

Nivell (títol/centre) 

Es detecta la 
necessitat 
d’incrementar el 
nombre de 
professionals en els 
Tribunals Finals de 
Màster 

El caràcter 
professionalitzador 
dels treballs fa 
necessari 
incrementar la 
presència de 
professionals com a 
avaluadors dels 
projectes dels 
estudiants 

Incrementar el 
nombre de 
professionals 
en els 
Tribunals Finals 
de Màster 

Incrementar el 
nombre de 
professionals en 
els Tribunals 
Finals de Màster 

MITJA Equip del Màster 

  

2018-2020 NO TÍTOL 

Necessitat de 
mantenir i 
incrementar la relació 
amb les empreses del 
sector 

En el context actual, 
l’evolució del sector 
és permanent. 

Hi ha gran 
satisfacció de la 

Cercar noves 
formes de 
col·laboració, 
així com 
millorar la 
col·laboració 

Cerca noves 
formes de 
col·laboració 
amb les 
empreses per 
facilitar 

ALTA Equip del Màster 

  

  

 

2018-2020 

 

NO 

 

TÍTOL 
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col·laboració 
d’empreses en els 
casos de treball del 
màster 

dels 
professionals 
del sector al 
títol 

l’intercanvi de 
coneixement 

  

  

Necessitat 
d’incrementar el 
nombre de professors 
internacionals del 
màster. 

Poca presència de 
professors 
estrangers 

Incrementar el 
nombre de 
professors 
internacionals 
del màster 

Incrementar el 
nombre de 
professors 
internacionals 
del màster 

ALTA Equip del Màster 

  

2018-2020 
 

NO 

 

TÍTOL 

Es detecta la 
possibilitat de millorar 
les accions de 
sensibilització social 

Oportunitat 
d’incrementar les 
accions i activitats 
relacionades amb 
entitats del tercer 
sector 

Millorar les 
accions de 
sensibilització 
social 

Organitzar 
activitats de 
col·laboració 
amb entitats del 
tercer sector a 
través de 
l’associació 
“Publicitarios 
Implicados” 
nascuda a la 
Facultat (el curs 
16-17 va fer 10 
anys). La primera 
associació de 
voluntaris de la 
comunicació que 
col·labora amb 

MITJA Equip del Màster 2018-2020 
 

NO 

 

TÍTOL 
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entitats socials. 

Necessitat 
d’incrementar la 
presència d’ex-
alumnes com ponents 
d’alguna  màster class 
o participació amb els 
casos d’estudi 

En el context actual 
d’alta competència 
en el sector, els 
estudiants veuen 
amb molt bons ulls 
que els casos siguin 
treballats per 
professionals joves.  

Que els 
alumnes s’hi 
vegin reflectits 
en els 
professionals 
que hi 
participen. 

Augmentar el 
nombre d’ex-
alumnes d’entre 
els professionals 
que venen a fer 
masterclass o 
casos d’estudi 

MITJA Equip del Màster 2019-2021 
 

NO 

 

TÍTOL 

 
 

PROPOSTA DE PLA DE MILLORA DEL MU EN PERIODISME AVANÇAT. REPORTERISME: CURS ACADÈMIC 2020-2021 
 

Diagnòstic Identificació causes Objectius a assolir Accions proposades Prioritat Responsable Terminis 
Modificació 
SÍ/NO 

Nivell (títol 
/centre) 

Cal mantenir 
actualitzats els 
programes 
d’assignatura. 

Necessitat de mantenir 
actualitzada la informació 
pública de la titulació. 

Actualització de tots 
els programes 
docents de les 
assignatures de la 
titulació. 

Demanar al professorat de les 
diferents assignatures que 
portin a terme una revisió 
dels continguts i bibliografia 
dels programes. Supervisió 
dels continguts proposats pel 
professorat i introducció de 
l’actualització dels programes 
a la pàgina web.  

ALTA Coordinació 
i direcció del 
Màster. 

2020-
2021 

NO TÍTOL 

Cal mantenir 
actualitzada la 

Cal mantenir actualitzada la 
informació pública de la 

Actualització de la 
relació de professorat 

Revisar la relació de 
professorat de la web i 

ALTA Coordinació 
i direcció del 

2020-
2021 

NO TÍTOL 
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informació 
relativa al  
professorat de 
la pàgina web.  

titulació i actualitzar la 
informació relativa al 
professorat del curs 2020-
2021. 

i el seu CV.  actualitzar la descripció dels 
CV del professorat.  

Màster. 

L’èxit de les 
Masterclass 
celebrades fins 
al moment fa 
evident la 
necessitat de 
mantenir-les. 

Les Masterclass són un 
espai d’actualització de 
continguts que s’obren al 
col·lectiu Alumni i altres 
graduats i professionals del 
sector. La difusió de 
l’activitat del Màster és 
important per donar a 
conèixer el programa 
formatiu. 

Donar a conèixer el 
programa formatiu i 
l’activitat del Màster i 
incrementar el 
nombre potencial de 
matriculats. 

Organització d’una nova 
edició de Masterclass. 

ALTA Coordinació 
i direcció del 
Màster. 

2020-
2021 

NO TÍTOL 

Consolidar la 
realització de 
l’exercici 
pràctic 
vinculat al bloc 
de continguts 
d’Economia de 
l’assignatura 
d’El 
Reportatge 
d’Internacional 
i Economia. 

Necessitat de planificar la 
realització d’una pràctica 
que permeti acostar els 
estudiants a l’activitat 
professional del periodista 
econòmic. 

Realització d’una 
pràctica professional 
periodística 
relacionada amb la 
cobertura d’una 
activitat organitzada 
per una empresa. 

Dissenyar el plantejament de 
l’activitat pràctica i executar-
la. 

MITJA Coordinació 
i direcció del 
Màster. 

2020-
2021 

NO TÍTOL 

La situació de 
pandèmia 
sanitària que 
vivim 
actualment 
està obligant a 

Necessitat de preparar els 
alumnes per fer front a 
aquests processos de 
digitalització. 

Tractar els processos 
de digitalització 
impulsats des dels 
mitjans de 
comunicació arran de 

En aquest sentit, el màster 
intentarà reforçar aquests 
continguts des de les  
assignatures de Producció 
hipermèdia, Innovació en 

MITJA 

  
Coordinació 
i direcció del 
Màster. 

2020-
2021 

NO TÍTOL 
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tots els 
mitjans de 
comunicació a 
multiplicar els 
esforços en 
diversos 
processos de 
digitalització.  
  

 la situació propiciada 
per la pandèmia 
sanitària, i també la 
lluita contra les fake 
news, pròpies dels 
entorns 
exclusivament online. 

periodisme i El reportatge a 
internet i els dispositius 
mòbils.    

 
 
 

PROPOSTA DE PLA DE MILLORA DE LA TITULACIÓ MU EN FICCIÓ, CINEMA I TELEVISIÓ. PRODUCCIÓ, GUIÓ I REALITZACIÓ: CURS ACADÈMIC 20-21 I SEGÜENTS 
 

Diagnòstic Identificació 
Causes 

Objectius a 
assolir 

Accions 
proposades 

Prioritat Responsable Terminis Modificació 
SÍ/NO 

Nivell (títol/centre) 

Dificultats per 
aconseguir places de 
pràctiques en 
projectes audiovisuals 
en producció activa. 
 

Alta competència 
en el sector de 
pràctiques en 
empreses. 

Aconseguir 
pactes 
estables amb 
empreses que 
tinguin 
producció 
regular, tant 
de cinema 
com de 
televisió. 
 
 
 

Contacte i 
proposta de 
conveni estable 
amb obligacions 
bilaterals entre 
el servei de 
pràctiques de la 
Facultat i 
l’empresa. 
 
 

Alta Director, 
coordinador i 
coordinador de 
pràctiques de la 
facultat.  

2020-22 NO TÍTOL 

Falta d’alumnes de la 
pròpia Facultat als 
estudis de Màster 
Universitari 
 

Cal promoure i 
millorar el 
coneixement dels 
màsters entre els 
estudiants de 

Aconseguir 
que un mínim 
de quatre 
estudiants de 
la pròpia 

Millorar la 
comunicació 
Amb els 
alumnes de 
quart curs.  

Alta Director, 
coordinador i 
responsable de 
l’àrea de 
comunicació 

2020-22 NO TÍTOL 
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 quart curs.  Facultat es 
matriculin al 
màster. 
 
 

Augment de la 
complexitat en la 
producció de 
productes audiovisuals 
espanyols destinats al 
consum 
multiplataforma. 
 
 

Aparició de noves 
pràctiques 
empresarials, tant 
de producció com 
de distribució de 
continguts en 
serveis 
multiplataforma. 

Millorar les 
habilitats dels 
estudiants per 
a entendre la 
cadena de 
valor 
d’aquests 
productes 
multiplatafor
ma. 

Ampliació i 
reforç de 
continguts del 
mòdul de 
producció 
audiovisual. 

Alta Director i 
coordinador del 
màster. 

2020-22 NO TÍTOL 

Fort creixement del 
sector audiovisual de 
ficció espanyola i 
existència de noves 
estratègies 
d’internacionalització 
de continguts. 
Possibles sortides 
laborals al sector. 
 
 

Augment dels 
canals 
internacionals de 
distribució de 
continguts 
televisius. 
 
 

Augmentar la 
comprensió 
del mapa de 
distribució de 
continguts 
audiovisuals a 
nivell 
internacional. 

Actualització de 
continguts en 
matèria de 
gèneres  i 
formats de 
televisió. 
Incorporació de 
professionals 
del sector que 
plantegin 
estudis de cas 
reals. 

Alta Director i 
coordinador. 

2020-22 NO TÍTOL 

Dificultat per 
aconseguir plaça de 
guió (tot tipus de 
tasques associades) en 
projectes audiovisuals 
en marxa. 
 

Competència en 
el sector de 
pràctiques. 
Dificultat per 
integrar alumnes 
en pràctiques en 
un procés que ja 

Augmentar la 
presència 
d’alumnes en 
aquest tipus 
de projectes i 
especialment 
en les fases 

Contacte i 
proposta de 
conveni estable 
amb obligacions 
bilaterals entre 
el servei de 
pràctiques de la 

Alta Director i 
coordinador. 

2020-22 NO TÍTOL 
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 és de naturalesa 
molt tancat i de 
difícil accés. 
 
 

inicials dels 
mateixos. 
 
 

Facultat i 
l’empresa. 
 

Modificacions 
importants en el mapa 
de la distribució 
audiovisual com a 
conseqüència de la 
Covid-19. 

L’impacte de la 
pandèmia al 
sector cultural i 
concretament al 
món del cinema. 
 

Aprenentatge 
d’estratègies 
recents en 
matèria de 
distribució de 
continguts. 

Estudi 
d’estratègies 
comercials poc 
convencionals o 
alternatives. 
 

Alta Director i 
coordinador. 

2020-22 NO TÍTOL 

Modificacions en el 
mapa de producció 
audiovisual de 
llargmetratges i sèries 
de ficció espanyoles. 
Canvis al sistema de 
financiar i distribuir 
aquests continguts. 
 
 

L’activitat 
empresarial de 
les noves 
plataformes 
implementades a 
Espanya. 
 

Millorar la 
comprensió 
del mapa 
actual de la 
producció 
audiovisual i 
els canvis 
produïts al 
sector. 
 

Necessitat 
d’actualitzar 
constantment 
els continguts 
de les 
assignatures 
relacionades 
amb aquesta 
problemàtica, 
especialment la 
de producció i 
distribució de 
continguts 
 

Alta Director i 
coordinador. 

2020-22 NO TÍTOL 
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APARTAT 5. EVIDÈNCIES I INDICADORS DELS ESTÀNDARS 
 
 
Consulteu les evidències a la web d’acreditació, pestanya Evidències i indicadors. Es requereix la contrasenya d’accés. Les evidències es poden consultar per 
estàndards: 
 
 
• EVIDÈNCIES I INDICADORS ESTÀNDARD 1: QUALITAT DEL PROGRAMA FORMATIU  
 
• EVIDÈNCIES I INDICADORS ESTÀNDARD 2: PERTINENÇA DE LA INFORMACIÓ PÚBLICA  
 
• EVIDÈNCIES I INDICADORS ESTÀNDARD 3: EFICÀCIA DEL SGIQ  
 
• EVIDÈNCIES I INDICADORS ESTÀNDARD 4: ADEQUACIÓ DEL PROFESSORAT AL PROGRAMA FORMATIU.  
 
• EVIDÈNCIES I INDICADORS ESTÀNDARD 5: EFICÀCIA DELS SISTEMES DE SUPORT A L’APRENENTATGE.  
 
• EVIDÈNCIES I INDICADORS ESTÀNDARD 6: QUALITAT DELS RESULTATS DELS PROGRAMES FORMATIUS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://acreditacio.blanquerna.edu/fcri/7-evidencies-i-indicadors/
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Annex 1. Modificacions no substancials i substancials de les titulacions oficials de Grau i Màster Universitari que s’acrediten:37 
 

TÍTOL  
CURS D’IMPLEMENTA-
CIÓ 

MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL 

DATA 
APROVACIÓ 
JUNTA DE 
GOVERN  

Màster Universitari 
en Periodisme 
Avançat. 
Reporterisme 

2017-2018 Modificacions no substancials via ISC: 
 
MATÈRIA: Ètica periodística i reportatge (4 ECTS) 
Semestre 1: 4 ECTS passa a 0 ECTS 
Semestre 2: 0 ECTS passa a 4 ECTS 
 
MATÈRIA: Seminari de comunicació (6 ECTS) 
Semestre 1: 6 crèdits passa a 3 ECTS 
Semestre 2: 0 crèdits passa a 3 ECTS 
 

18/05/2017 

Màster Universitari 
en Estratègia i 
Creativitat 
Publicitàries. 

2017-2018 Modificacions no substancials via ISC: 
 
MATÈRIA: Planificació de mitjans (3 ECTS) 
Semestre 1: 0 ECTS passa a 3 ECTS 
Semestre 2: 3 ECTS passa a 0 ECTS 
 
MATÈRIA: Estratègia de la marca (5 ECTS) 
SEMESTRE 1: 5 ECTS passa a 2 ECTS 
SEMESTRE 2: 0 ECTS passa a 3 ECTS 
 
MATÈRIA: El discurs creatiu (9 ECTS) 
SEMESTRE 1: 6 ECTS passa a 3 ECTS 
SEMESTRE 2: 3 ECTS passa a 6 ECTS 
 
MATÈRIA: La pràctica de la creativitat (5 ECTS) 
SEMESTRE 1: 3 ECTS passa a 0 ECTS 
SEMESTRE 2: 2 ECTS passa a 5 ECTS 

18/05/2017 

 
37 En el cas dels tres Màsters Universitaris, s’incorporen les modificacions fetes des de la darrera acreditació de les titulacions (autoinforme 2016-2017). D’altra banda, en el 
cas dels tres Graus en Comunicació, s’incorporen totes les modificacions fetes des de la implementació de les titulacions (re)verificades. 
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MATÈRIA: Tècniques de retòrica i redacció (4 ECTS) 
SEMESTRE 1: 0 ECTS passa a 2 ECTS 
SEMESTRE 2: 4 ECTS passa a 2 ECTS 
 
MATÈRIA: Seminari de comunicació (6 ECTS) 
SEMESTRE 1: 6 ECTS passa a 3 ECTS 
SEMESTRE 2: 0 ECTS passa a 3 ECTS 
 
 

Màster Universitari 
en Ficció en Cinema 
i Televisió. 
Producció, guió i 
realització 

2017-2018 Modificacions no substancials via ISC: 
MATÈRIA: Guió Aplicat (5 ECTS) 
SEMESTRE 1: 5 ECTS passa a 2 ECTS 
SEMESTRE 2:  0 ECTS passa a 3 ECTS 
 
MATÈRIA: Realització audiovisual (5 ECTS) 
SEMESTRE 1: 5 ECTS passa a 1 ECTS 
SEMESTRE 2: 0 ECTS passa a 4 ECTS 
 
MATÈRIA: Creativitat audiovisual (4 ECTS) 
SEMESTRE 1: 4 ECTS passa a 0 ECTS 
SEMESTRE 2: 0 ECTS passa a 4 ECTS 
 
MATÈRIA: Seminari de comunicació (6 ECTS) 
SEMESTRE 1: 6 crèdits passa a 3 ECTS 
SEMESTRE 2: 0 crèdits passa a 3 ECTS 
 

18/05/2017 

Grau en Periodisme 
i Comunicació 
Corporativa 
 
Grau en 
Comunicació 
Audiovisual 
 
Grau en Publicitat, 
Relacions Públiques 
i Màrqueting 

2017/2018 Modificacions no substancials via ISC: 
MÒDUL: Bases interdisciplinàries de la comunicació 
La titulació ofereix, en el marc d’aquest mòdul, una nova assignatura optativa: “Periodisme Religiós”. 

18/05/2017 

Modificacions no substancials via ISC: 
Apartat 5. Planificació dels ensenyaments: 5.5.1.8 Sistemes d’Avaluació 
S’han modificat les ponderacions màximes i mínimes de les avaluacions de les diferents matèries (tronc comú). 

23/11/2017 
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Grau en Periodisme 
i Comunicació 
Corporativa 
 

2017/2018 Modificacions no substancials via ISC: 
MATÈRIA: Mitjans informatius. L’assignatura ‘Informació Audiovisual’ crearà una Unitat Formativa 
MATÈRIA: Mitjans informatius. L’assignatura ‘Informació Radiofònica’ crearà una Unitat Formativa 
NOTA: S’afegeixen altres modificacions de caràcter substancial que passen per la mateixa Junta de Govern i que queden 
explicitades a continuació. 
 
 

18/05/2017 

 
Grau en Periodisme 
i Comunicació 
Corporativa 
 
Grau en 
Comunicació 
Audiovisual 
 
Grau en Publicitat, 
Relacions Públiques 
i Màrqueting 
 

 
2018-2019 

Modificacions no substancials via ISC: 
Apartat 5. Planificació dels ensenyaments: 5.5.1.8 Sistemes d’Avaluació 
S’han modificat les ponderacions màximes i mínimes de les avaluacions de les diferents matèries (tercer i quart). 

 
21/11/2018 

 
Grau en Publicitat, 
Relacions Públiques 
i Màrqueting 
 
 
 

 
2019-2020 

 
Modificacions no substancials via ISC: 
 
Apartat 5: Planificació dels ensenyaments. Nivell 2: Màrqueting especialitzat 
 
Nivell 3 - Màrqueting Estratègic i Operacional: a la memòria consten 4 ECTS, ha de tenir 3 ECTS. 
Nivell 3 - Màrqueting Internacional: a la memòria consten 3 ECTS, ha de tenir 4 ECTS. 

18/07/2019 

TÍTOL CURS D’IMPLEMENTA-
CIÓ 

MODIFICACIÓ SUBSTANCIAL DATA 
APROVACIÓ 
JUNTA DE 
GOVERN // 
DATA 
APROVACIÓ 
AQU 

Grau en Periodisme 
i Comunicació 
Corporativa 
 

 Modificació substancial: via tramitació Agència  
10.2 Procediment d’Adaptació  - adaptació al pla vigent (passarel·les) 
Degut a una errata, a l’apartat 10.2 de la memòria (taula d’adaptació al pla vigent), l’assignatura "Lenguaje Periodístico: 
Radio I" (3 ECTS) apareixia vinculada a l’assignatura-passarel·la "Géneros y formatos radiofónicos" (3 ETC). L’assignatura 

Aprovat per 
Junta de Govern 
de la URL:  
18/05/2017 
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pasarel·la que havia de constar és una optativa d’especialització interdisciplinar: "Información Radiofónica". 
Modificació substancial: via tramitació Agència  
10.2 Procediment d’Adaptació  - adaptació al pla vigent (passarel·les) 
Degut a una errata, a l’apartat 10.2 de la memòria (taula d’adaptació al pla vigent), l’assignatura"Lenguaje Periodístico: 
Televisión I" (3 ECTS) apareixia vinculada a l’assignatura-pasarel·la "Géneros y formatos audiovisuales" (3 ECTS). 
L’assignatura passarel·la que havia de constar és una optativa d’especialització interdisciplinar: "Información 
Audiovisual". 
Modificació substancial: via tramitació Agència  
10.2 Procediment d’Adaptació  - adaptació al pla vigent (passarel·les) 
Degut a una errata, a l’apartat 10.2 de la memòria (taula d’adaptació al pla vigent), l’assignatura "Lenguaje Periodístico: 
Radio II " (3 ECTS) apareixia vinculada a una assignatura-passarel·la identificada com a "optativa de especialización 
interdisciplinar". L’assignatura passarel·la que havia de constar és l’assignatura obligatòria "Géneros y formatos 
radiofónicos". 
Modificació substancial: via tramitació Agència  
10.2 Procediment d’Adaptació  - adaptació al pla vigent (passarel·les) 
Degut a una errata, a l’apartat 10.2 de la memòria (taula d’adaptació al pla vigent), l’assignatura "Lenguaje Periodístico: 
Televisión II " (3 ECTS) apareixia vinculada a una assignatura-passarel·la identificada com a "optativa de especialización 
interdisciplinar". L’assignatura passarel·la que havia de constar és l’assignatura obligatòria "Géneros y formatos 
audiovisuales". 
Modificació substancial: via tramitació Agència  
10.2 Procediment d’Adaptació  - adaptació al pla vigent (passarel·les) 
Degut a una errata, a l’apartat 10.2 de la memòria (taula d’adaptació al plan vigent), no apareixia l’assignatura "Lenguaje 
Periodístico: Prensa II" (3 ECTS). És per això que no apareixia l’assignatura-passarel·la que havia de constar. 
Informació afegida a la memòria: 
Columna "Plan Vigente": "Lenguaje Periodístico: Prensa II" (3 ECTS)" 
Columna: "Adaptación del Plan Vigente": "Géneros y Formatos Escritos (3 ETCS)" 
Modificació substancial: via tramitació Agència  
10.2 Procediment d’Adaptació  - adaptació al pla vigent (passarel·les) 
Degut a una errata, a l’apartat 10.2 de la memòria (taula d’adaptació al pla vigent), no apareixia l’assignatura 
"Periodismo Religioso" (3 ECTS). És per això que no apareixia l’assignatura-passarel·la que havia de constar: "Periodismo 
Religioso". 
Modificació no substancial: via IST 
Apartat 5. Planificació dels ensenyaments: 5.5.1.8. Sistemes d'avaluació 
S'han modificat les ponderacions màximes i mínimes de les avaluacions de diferents matèries. 
 

 
Aprovat per 
AQU: 
22/12/2017 
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