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0. DADES IDENTIFICADORES  
 
 

Universitat Universitat de Girona 

Nom del Centre Facultat de Lletres 

Dades de contacte Pl. Ferrater Mora, 1 – 17071 GIRONA 

deg.lletres@udg.edu 

972418210 

 

Responsables de l’elaboració de l’autoinforme 

Comitè d’avaluació interna de la Facultat de Lletres (CAI-FL) 

Nom i cognoms Càrrec Responsabilitat 

Josep Gordi Serrat Degà de la Facultat de Lletres President del CAI-FL 

Mª Lluïsa Faxedas Brujats Vicedegana d’Ordenació 
Acadèmica i Responsable de 
Qualitat de Centre 

Representant del Deganat de la 
FL 

Carla Carreras Planas Vicedegana d’Estudiants Representant del Deganat de la 
FL 

Lara Vilà Tomàs Secretaria acadèmica Representant del Deganat de la 
FL 

Albert Morales  Expert extern  Universitat Ca’Foscari 

Joan Ferrer Godoy Expert extern   Director de l'Arxiu Històric de 
Girona 

Pere Sala Expert extern   Observatori del paisatge 

Maria Guerra Juanola Administradora  Secretària del CAI-FL 

Núria Romans Alsina Cap de Secretaria Acadèmica Representant del PAS de la FL 

Pilar del Acebo Peña Gabinet Planificació i Avaluació Representant del GPA 

Gemma Santed Brusi Gabinet Planificació i Avaluació Representant del GPA 

Beatriz Blecua Falgueras Coordinadora d’estudi del Màster 
en Ensenyament d’Espanyol i de 
Català com a Segones Llengües 

Representant de la coordinació 
del MEECSL 

Jordi Cicres Bosch Personal Docent i Investigador Representant del professorat del 

mailto:deg.lletres@udg.edu
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MEECSL 

Laia Canals Aguilà Estudiant titulada Representant dels titulats del 
MEECSL 

Laura Arbonès Martínez Estudiant Representant dels estudiants del 
MEECSL 

Rosa Congost Colomer Coordinadora d’estudi del Màster 
en Recerca en Humanitats 

Representant de la coordinació  
del MRH 

Miriam Cabré Ollé Personal Docent i Investigador Representant del professorat del 
MRH 

Brenda Nogué  Estudiant titulada Representant dels titulats del 
MRH 

Carlos Ignacio Fernández Muñoz Estudiant Representant dels estudiants del 
MRH 

Margarida Castañer Vivas Coordinadora d’estudi del Màster 
en Polítiques i Planificació per a 
les Ciutats, el Medi Ambient i el 
Paisatge 

Representant de la coordinació 
del MIPPCEL 

Joan Vicente Rufí  Personal Docent i Investigador Representant del Professorat del 
MIPPCEL - UdG 

Àngel Cebollada Personal Docent i Investigador Representant del Professorat del 
MIPPCEL - UAB 

Àngel Zornoza Estudiant titulat Representant dels titulats del 
MIPPCEL 

Nadia Bergotzo Estudiant Representant dels estudiants del 
MIPPCEL 

 

Titulacions impartides al Centre 

Denominació Codi RUCT Crèdits 
ECTS 

Any 
d’implantació 

Coordinador de 
l’estudi 

Grau en Comunicació Cultural 2500489 240  2009-10 Ramon Girona Duran 

Grau en Filosofia 2500319 240 2009-10 Joan Pagès Martínez 

Grau en Geografia Ordenació del 
Territori i Gestió del Medi Ambient 

2500323 240 2009-10 Diego Varga Linde 

Grau en Història 2500320 240 2009-10 Josep Burch Rius 
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Grau en Història de l’Art 2500321 240 2009-10 M. Carme Pardo 
Salgado 

Grau en Llengua i Literatura 
Catalanes 2500510 240 2009-10 Josep Serra Lopez 

Grau en Llengua i Literatura 
Espanyoles 2500322 240 2009-10 Montserrat Batllori Dillet 

Màster en Comunicació i Estudis 
Culturals 4311370 60 2010-11 Margarida Casacuberta 

Rocarols 

Màster en Ensenyament d’Espanyol 
i de Català com a Segones Llengües 

4313827   

 
60 2013-14 Beatriz Blecua 

Falgueras 

Màster en Recerca en Humanitats 3002891  

 
60 2014-15 Rosa Congost Colomer 

Màster Interuniversitari en Polítiques 
i PLanificació per a les Ciutats, el 
Medi Ambient i el Paisatge 

4313901 

 

120 2013-14 Margarida Castañer 
Vivas 

 

Convenis d’adscripció (només centres adscrits):  

Referència/data de la sol·licitud d’acreditació:  xx-12-2016 

Data d’aprovació: xx-xx-2016 
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1. Presentació del centre 
 
 
El Màster Interuniversitari en Polítiques i Planificació per a les Ciutats, el Medi Ambient i el Paisatge 
(MIPPCEL) és un Màster internacional, en què participen cinc universitats de tres països: Universitat de 
Girona, Universitat Autònoma de Barcelona, Università IUAV di Venezia (coord.), Università degli Studi di 
Sassari i Universidade Técnica de Lisboa. La Universitat de Girona és la coordinadora per Espanya, i per 
tant la responsable del procés d’acreditació; tanmateix, en el present autoinforme oferirem informació 
únicament de la UdG i de la UAB tal i com es va acordar amb AQU Catalunya.  
 
Facultat de Lletres - Universitat de Girona 
 
La missió de la Facultat de Lletres (FL) és vetllar per la docència i el desenvolupament dels estudis 
universitaris de l’àmbit de coneixement humanístic de la Universitat de Girona (UdG), garantint que 
responguin a les necessitats de la societat i s’adeqüin a l’estructura dels ensenyaments universitaris 
adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). En concret, la Facultat de Lletres és el centre de la 
UdG encarregat de l’organització dels ensenyaments i dels processos administratius i de gestió que porten a 
l’obtenció dels títols oficials propis dels camps humanístics. 
 
La Facultat de Lletres va ser instituïda amb la creació de la UdG per acord del Parlament de Catalunya 
publicat al DOGC del 31 de desembre de 1991. Tanmateix, podríem remuntar la seva història als inicis de 
l’Estudi General de Girona, tenint en compte que les primeres classes van començar l’any 1572 amb dues 
càtedres, una de Gramàtica i una altra de Teologia, a les què més endavant es va afegir la de Filosofia o 
“Arts”. Si ens centrem en la història més recent, els orígens de la FL es corresponen amb la creació de la 
Delegació de Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) l’any 1969 a Girona, que va començar 
el curs amb 130 estudiants i 27 professors. El 1972 es va reconèixer provisionalment com a Secció de 
Lletres del Col·legi Universitari de Girona, que es va adscriure definitivament a la UAB el 1977, i s’hi va 
integrar el 1982; en aquell moment comptava amb 486 estudiants i 43 professors. Les classes havien 
començat a la Casa de Cultura de la Diputació de Girona, però ja l’any 1974 els estudis de Lletres es van 
traslladar al Seminari Menor, donant origen així al Campus del Barri Vell. El 1985 es crea l’Estudi General 
de Girona, al qual s’integra la secció de Lletres, que ja comptava amb 719 estudiants; aleshores s’oferia el 
primer cicle de les especialitats de Filosofia, Psicologia, Ciències de l’Educació, Filologia Catalana, Filologia 
Hispànica, Filologia Clàssica, Història, Geografia i Història de l’art.  
 
Quan es va crear la Universitat de Girona, el curs 1991-92, un dels cinc primers centres que la van constituir 
va ser la FL. El curs 1993/94 la FL es va traslladar a l’edifici que ocupa actualment, l’antic convent de Sant 
Domènec, situat també al Barri Vell, que havia estat rehabilitat. En aquell moment la FL comptava amb 1041 
estudiants i l’oferta d’estudis, que ja incloïa els dos cicles de la llicenciatura, es concretava en Filosofia, 
Filologia catalana, Filologia hispànica, Geografia, Història i Història de l’art. Des de la seva inauguració 
l’edifici s’ha seguit reformant i s’han pogut incorporar nous espais: l’edifici de despatxos, la Sala de Graus, 
sales de reunions, espais per a becaris,... Actualment disposa, en total, de 7.087 m² útils. Des de l’any 2011 
l’edifici també és la seu de la Facultat de Turisme. En el mateix edifici, en espais propis que s’han anat 
ampliant al llarg del temps, hi trobem també la Biblioteca del Campus Barri Vell de la UdG. A la FL hi tenen 
la seva seu actualment els Departaments de Filologia i Comunicació, Filosofia, Geografia i Història i Història 
de l’art, a més de l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes i l’Institut de Recerca Històrica, i fins a deu 
Càtedres especialitzades en diversos àmbits del coneixement humanístic. 
 
Actualment, a més de set títols de grau, a la FL s’imparteixen el Màster en Ensenyament d’Espanyol i de 
Català com a Segones Llengües i el Màster en Recerca en Humanitats (també en procés acreditació); el 
curs 2017/18 s’oferirà per primera vegada el Màster en Patrimoni i Paisatge Cultural. El Màster en 
Comunicació i Estudis Culturals, acreditat l’abril de 2016, es troba, de moment, en procés de revisió i no 
s’ofereix el curs 2016/17. També es participa en un total de sis màsters interuniversitaris, un dels quals (el 
Màster Interuniversitari en Polítiques i Planificació per a les Ciutats, l’Ambient i el Paisatge, que és el que 
acreditem) es coordina des de la FL. La FL va comptar també amb un Màster en Gestió del Patrimoni 
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Cultural en l’Àmbit Local (cursos 2006/07 – 2012/13) i amb el segon cicle de la Llicenciatura en Filologia 
Romànica (cursos 2001/02-2009/10) que es va deixar d’oferir amb el pas a l’oferta de Graus. Així mateix, els 
titulats de la FL tenen accés al Programa de Doctorat en Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura; i 
els titulats del MIPPCEL també tenen accés al Programa de Doctorat de Medi Ambient. El curs 2015/16 s’ha 
posat en marxa una Doble titulació de grau en Filosofia i Economia, la nostra primera experiència en aquest 
àmbit que ha tingut molt bona acollida entre els estudiants i que valorem, de moment, molt positivament. 
 
Els primers cursos de grau es van implantar a la nostra Facultat el curs 2009-10. Amb el canvi de 
llicenciatures a graus es va començar a impartir un nou estudi, el de Comunicació Cultural, que es va sumar 
a l’oferta ja consolidada de la FL. La implantació dels graus va comportar l’oferta de dos mòduls 
d’assignatures compartides per tots els estudis de la FL (tres assignatures (36 crèdits) comunes per tots els 
estudiants, i dues assignatures més (12 crèdits) a escollir entre l’oferta d’assignatures bàsiques dels altres 
estudis de la FL). Així mateix, també es va incorporar a tots els graus la necessitat de fer un Treball Final de 
Grau de 12 crèdits, i unes pràctiques que són obligatòries en alguns casos i optatives en d’altres.  
 
Per tant, el llistat definitiu de títols que ofereix actualment la Facultat de Lletres és el següent: 
 

- Graus: Comunicació Cultural; Filosofia; Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient; 
Història; Història de l’Art; Llengua i Literatura Catalanes; Llengua i Literatura Espanyoles 

- Màsters: Màster en Comunicació i Estudis Culturals (en revisió); Màster en Ensenyament 
d’Espanyol i de Català com a Segones Llengües; Màster en Recerca en Humanitats.  

- Màster interuniversitari coordinat des de la FL: Màster Interuniversitari en Polítiques i Planificació 
per a les Ciutats, l’Ambient i el Paisatge 

 
Pel que fa a l’evolució del nombre d’estudiants, s’observa que després d’una evolució descendent en els 
darrers anys de les llicenciatures pel que fa al nombre total d’estudiants matriculats a la nostra Facultat, la 
implantació dels graus va comportar de nou una evolució ascendent amb dades similars durant els darrers 
cursos (evidència 1.01). Els nombres d’estudiants de primer curs també son similars en xifres totals, però 
oscil·len en funció dels estudis analitzats. En aquest moment quatre estudis ofereixen 40 places d’entrada, 
Història n’ofereix 60 i Comunicació cultural i Història de l’art 50; els estudis de Comunicació Cultural han 
ampliat sistemàticament el nombre d’estudiants que entren a primer, degut a la gran demanda d’aquesta 
titulació. La nota de tall de tots els estudis ha estat de 5,00 durant els anys que hem ofert el grau, excepte 
per Comunicació Cultural, que ha oscil·lat entre el 5,00 i el 7,28. 
 
La baixa demanda per accedir als estudis que ofereix la FL cal situar-la en el context general de l’evolució 
dels estudis d’Humanitats en el conjunt de Catalunya (i de l’Estat espanyol), que, malauradament, en els 
darrers anys tampoc està experimentant una evolució satisfactòria, i que té relació amb causes complexes 
vinculades a la nostra realitat cultural i sòcio-econòmica. Tot i això, volem ressaltar que les nostres xifres 
d’entrada i de titulació són clarament superiors a les d’altres Facultats catalanes que imparteixen les 
mateixes titulacions o similars (evidència 1.05). També volem assenyalar que tant des dels diversos estudis 
com des de la pròpia FL s’han endegat diverses accions per reflexionar sobre aquesta situació, així com per 
atreure més estudiants (v. proposta de millora IAI/16/01): sessions informatives als Instituts, participació en 
el programa STUDIA (abans ITINERA) per facilitar als estudiants de secundària el coneixement de la UdG, 
vídeos de difusió dels estudis, millores en la Jornada de Portes Obertes, millores en els canals de difusió en 
xarxes socials, etc. No podem obviar tampoc que des de l’any 2009, quan van començar els graus fins 
l’actualitat, el preu de la matrícula s’ha incrementat un 89% en els crèdits matriculats per primera vegada.  
 
Pel que fa als estudis de Màster, queda clar que s’observen moltes diferències segons el perfil de cadascun 
d’ells, tot i que tanmateix la progressió general és positiva, sobretot pel que fa al curs 2015/16 (evidència 
1.02). Els alts i baixos en la matrícula es poden atribuir sens dubte a l’ampliació de l’oferta de màsters per 
part de totes les universitats i a l’encariment dels preus de la matrícula, que en un context de crisi 
econòmica com l’actual és un factor molt desmotivador, com ens expressen els mateixos estudiants. En 
aquest cas, l’increment de la matrícula des del 2009 ha estat d’un 78% en els crèdits matriculats per primera 
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vegada, i d’un 155% en els crèdits repetits. Pel cas particular del màster que ens ocupa cal estar atents all 
que s’explicà en l’estàndard 1.  
 
Pel que fa a les dades de titulació dels graus, s’observa una progressió ascendent en els tres anys dels que 
tenim dades (evidència 1.03). Per tal de mantenir aquesta línia, hem implantat un Protocol de seguiment del 
TFG, un dels moments crucials de la titulació, que ja va donant els seus fruits. Hem de tenir present que ha 
anat en augment el nombre d’estudiants que no matriculen el curs sencer per motius principalment 
econòmics, que sovint fan que combinin feina i estudis. Per aquesta raó, perllonguen la durada dels seus 
estudis. Pel que fa als estudis de MIPPCEL (evidència 1.04) creiem que els resultats de titulació són els 
adients donat que els resultats de graduació i eficiència estan per damunt del previstos i la taxa 
d’abandonament fins ara és nul·la. 
 
Pel que fa al professorat, el nombre total de professors de Grau i Màster que van impartir docència el curs 
2015-16 a la FL és de 120, i van cobrir una programació de 1591 crèdits. Pel que fa específicament al 
MIPPCEL hi van impartir docència el curs 2015-16 un total de 41 professors pertanyents a un departament 
de la FL, tres de la Facultat de Ciències, un de l’Escola Politècnica Superior, un de la Facultat 
d’Econòmiques. Entre tots van impartir 51 crèdits. Per categories professionals, el grup més nombrós és el 
dels professors titulars d’universitat (TU) i agregats (PAGR) amb un 68.4 %, seguit dels catedràtics 
d’universitat (CU) que representen el 14.6 % del total, els lectors (PLECT) amb un  7.3%, els associats un 
7.3 % i altres figures un 2.4%. La valoració d’aquestes dades es fa a l’estàndard 4.  
 
A la pàgina web del nostre centre es pot trobar informació complementària de molts dels aspectes que hem 
esmentat aquí (evidència 3.2.01). 
 
Facultat de Filosofia i Lletres - Universitat Autònoma de Barcelona 
 
La Facultat de Filosofia i Lletres va ser creada per la disposició D 1774/1968, data 27/7/1968, BOE 
30/7/1968. Va ser part del nucli inicial de la Universitat Autònoma de Barcelona. El novembre de 1968 van 
començar les classes en el Monestir i a la Casa de Cultura de Sant Cugat del Vallès. El novembre de 1972, i 
per al curs 1972-1973, es van traslladar les activitats docents i administratives a Bellaterra, ocupant bona 
part de l’edifici B, on es troba encara en l’actualitat. 
 
La secció de Psicologia es va convertir en Facultat independent en el curs 1990-1991. Al seu torn, la Secció 
de Pedagogia, creada l’any 1973, es va integrar amb l’Escola de Mestres de Sant Cugat donant lloc, l’any 
1992, a la Facultat de Ciències de l’Educació. Els estudis de llicenciatura que aleshores s’impartien en 
l’àmbit de Lletres eren: Art, Filologia Anglesa i Germanística, Filologia Catalana, Filologia Clàssica, Filologia 
Espanyola, Filologia Francesa i Romànica, Filosofia, Geografia i Història. 
 
Des dels principis fundacionals, la UAB, a diferència d’altres universitats de l’entorn immediat, ha estat una 
universitat de campus, multidisciplinària i científica. La Facultat de Filosofia i Lletres ha estat un centre clau 
en la consecució de la seva excel·lència docent i investigadora. Un centre que, malgrat experiències 
immediates en sentit contrari, ha volgut preservar la denominació històrica i genèrica de Facultat de 
“Filosofia i Lletres”, tot i que en l’actualitat abraça també estudis incorporats a l’àmbit de les Ciències Socials 
(Antropologia, Geografia).  
 
El curs 2016-2017, la Facultat de Filosofia i Lletres imparteix 25 titulacions de grau  
(http://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/tots-els-graus-1345689526487.html) i 21 de màsters oficials, 
(http://www.uab.cat/web/estudiar/masters-i-postgraus/masters-oficials/tots-els-masters-345694539010.html). 
Els estudis que s’hi imparteixen es divideixen epistemològicament en titulacions de l’àmbit filològic (E. 
Anglesos, LL. i L. Catalanes, E. Clàssics, LL. i L. Espanyoles i E. Francesos, graus combinats d’estudis de 
Filologia) i titulacions de l’àmbit social i històric (Antropologia, Art, Arqueologia, Filosofia, Geografia, Història, 
Humanitats i Musicologia). Som davant d’una facultat, doncs, complexa, amb problemàtiques molt diverses 
on conviuen diverses idiosincràsies tant en la formació com en la recerca. 
 

http://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/tots-els-graus-1345689526487.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/masters-i-postgraus/masters-oficials/tots-els-masters-345694539010.html
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Quant a la incorporació de nous estudis, cal destacar que en el curs 1993-1994 es va començar a impartir 
per primera vegada la llicenciatura d’Humanitats. Ja en el marc de l’adaptació dels estudis a l’estructura de 
la Declaració de Bolonya el curs 2008/2009 es va implantar el Grau d’Humanitats amb caràcter 
experimental. Un any després (curs 2009-2010), amb la implantació generalitzada dels graus de 240 crèdits, 
es van començar a impartir a la Facultat, a més dels graus que adaptaven les antigues llicenciatures de 
primer i de segon cicle, els graus d’Antropologia Social i Cultural i de Musicologia, que continuaven sengles 
llicenciatures de segon cicle, i el nou grau d’Arqueologia.  
 
Un any després, el curs 2010-2011, es van incorporar a l’oferta de la Facultat els 10 graus combinats 
d’estudis de Filologia, cinc dels quals es presenten a l’acreditació en aquest autoinforme. Aquests són uns 
estudis únics en el panorama universitari espanyol. La seva programació va ser una aposta estratègica de la 
Facultat que procura oferir perfils formatius mixtos que combinen l’assoliment de competències en dues 
llengües i les seves literatures. La seva estructura està basada en els cinc graus simples d’estudis filològics 
que programa la Facultat: en Estudis Anglesos, en Estudis Clàssics, en Estudis Francesos, en Llengua i 
Literatura catalanes i en Llegua i Literatura espanyoles. Com a dada significativa val a dir que l’entrada 
d’estudiants de nou accés per la via dels estudis combinats de filologia ha suposat en alguns cursos duplicar 
l’entrada d’algunes de les titulacions simples corresponents. 
 
La universitat organitza també una oferta d’itineraris en forma de minores, a partir d’assignatures de graus 
diversos. Aquesta oferta és de caràcter general per a tots els títols de la universitat i es poden cursar a 
compte dels 60 ECTS del quart curs. En aquest sentit la Facultat es responsable de l’oferta dels minores 
següents: en Ciències del Llenguatge, en Cultura Clàssica, en Cultures i Literatures Romàniques Medievals, 
en Estudis Alemanys, en Estudis Bascos, en Estudis Gallecs, en Estudis Portuguesos, en Italià, en Estudis 
Literaris i Culturals, en estudis de Filosofia i en Estudis de Gènere. 
 
Al llarg de la seva història, la Facultat de Filosofia i Lletres s’ha anat configurant com una gran facultat, fins a 
arribar a ser la de més envergadura de tot el campus de Bellaterra. Això es pot considerar, al menys des de 
la perspectiva quantitativa, una història d’èxit. En aquest sentit, les xifres relatives a l’alumnat i també al 
professorat així ho indiquen. 
 
Si el primer curs, 1968-1969, la Facultat de Filosofia i Lletres tenia 112 alumnes, en els anys següents el 
seu nombre va créixer considerablement. La matrícula als graus de la Facultat des de que s’han implantat 
s’ha mantingut. S’estan fent algunes accions orientades a millorar els resultats de la matrícula com és el cas 
dels estudis combinats. La Facultat va rebre un ajut de l’AGAUR dins la convocatòria de projectes 
acadèmics estratègics de millora de la qualitat, l’eficiència i la internacionalització EMQEI per a l’any 2014 
(ECO/1453/20), amb el títol Adequació dels currículums dels estudis combinats de llengua i literatura de la 
UAB, per estudiar la remodelació d’aquests estudis, amb l’objectiu d’unificar l’accés dels estudiants al primer 
curs de les combinades i simplificar l’excessiu nombre de codis d’accés (10) per accedir als graus 
combinats, sense reduir l’oferta múltiple. 
 
 
Quant als màsters, incorporats com a tals a partir de la reforma implantada el curs 2006-2007, s’ha de dir 
que han significat, de nou, un augment considerable en el volum de docència.  
 
 
Matrícula de nou ingrés en els màsters 06-

07 
07-
08 

08-
09 

09-
10 

10-
11 

11-
12 

12-
13 

13-14 14-15 

Anàlisi i gestió del patrimoni artístic   11 9 22 10   17 20 21 

Antropologia social i cultural/Social and Cultural Anthropology     7 4 7 10 4 3 5 

Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social               23 20 

Estudis anglesos avançats/ Advanced English Studies           17 16 16 22 

Estudis avançats de llengua i literatura catalanes             20 23 20 

Estudis teatrals     36 29 28 30 17 16 22 
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Estudis territorials i de la població 24 51 57 43 26 20 23 22 20 

Història contemporània 12 14 11 21 14 30 19 25 24 

Història de Catalunya             10 Suspès 9 

Literatura comparada: estudis literaris i culturals 30 40 31 25 28 21 18 19 23 

Llengua espanyola, literatura hispànica i espanyol com a Llengua 
estrangera 

        44 42 

Llengua i civilització de l'Antic Egipte (biennal)       19   18   18 15 

Musicologia, educació musical i interpretació de la música antiga         50 54 42 35 64 

Prehistòria, antiguitat i edat mitjana           29 16 24 29 

Reptes de la filosofia contemporània             5 9 10 

Tractament de la Informació i Comunicació Multilingüe  14 10 14 17 9 6 7 Suspès 

 
 
Quant al professorat, la Facultat de Filosofia i Lletres en el seu conjunt compta, amb data de 31 de 
desembre de 2014, amb 470 professors a temps complert, que formen part dels departaments que tenen la 
seva seu a la Facultat. Aquests departaments són els següents: 
 

 Departament d'Antropologia Social i Cultural 
 Departament d'Art i de Musicologia 
 Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana 
 Departament de Filologia Anglesa i de Germanística 
 Departament de Filologia Catalana 
 Departament de Filologia Espanyola 
 Departament de Filologia Francesa i Romànica 
 Departament de Filosofia 
 Departament de Geografia 
 Departament d'Història Moderna i Contemporània 
 Departament de Prehistòria 

 
La qualitat del professorat responsable i dels estudis de la facultat ha tingut una evolució en general 
satisfactòria. Pel que fa a les xifres relatives al professorat, a l’estàndard 4 d’aquest mateix informe es 
trobaran les valoracions pertinents. 

 
En relació amb la qualitat contrastada dels estudis de la facultat, es pot considerar l’any 2012 com el que 
millor resultats mostra. En aquell any la UAB va ocupar el primer lloc de les universitats de l’Estat i el cent 
setanta-sis de les del món en el rànquing internacional QS. Respecte a l’any anterior, la nostra universitat va 
pujar divuit posicions en aquest rànquing. En aquest marc, cal destacar que un resultat encara més 
satisfactori es va donar en l’àmbit de les matèries pròpies de la Facultat de Filosofia i Lletres. Segons 
l’estudi QS, la UAB va ocupar el lloc noranta-dos i noranta-cinc, respectivament, en els àmbits de les 
Humanitats i de les Ciències Socials (cent vint-i-quatre i noranta-cinc, respectivament, l’any anterior). S’ha 
de reconèixer que, en els darrers dos anys la facultat no ha pogut mantenir aquestes magnífiques posicions 
en els rànquings. Les causes d’aquesta davallada no són alienes als resultats cada vegada més 
perceptibles de les retallades pressupostàries. Així, a poc a poc, la plantilla de professorat permanent ha 
anat disminuint (bàsicament per jubilació), essent substituïda, en el millor del casos, per professorat 
eventual. No obstant això, els darrers anys, la UAB s’ha mantingut entorn les 200 millors universitats del 
món segons aquest rànquing (203 el 2016-17)  i entre les tres primeres de l’Estat. Es situa també entre les 
millors universitats amb menys de 50 anys, ocupant la posició número 10 l’any 2014. Continua essent la 
segona universitat espanyola en la classificació per camps i disciplines científics. En concret, es troba entre 
les tres millors universitats en 7 dels 12 camps científics establerts pel rànquing, i en 15 de les 37 
especialitats. La UAB és la millor universitat espanyola en l’especialitat de Geografia. Per matèries, 
Geografia i idiomes moderns se situen entre les 100 primeres l’any 2015. El MU Llengua espanyola, 
literatura hispànica i espanyol com a Llengua estrangera és un màster amb un gran reconeixement i ho 
demostra l’atorgament de la menció distintiva internacional Master’s Programme (IMP) per a programes de 

http://www.topuniversities.com/university-rankings-articles/world-university-rankings
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màsters oficials i propis impartits a Catalunya, amb l’objectiu d’impulsar una promoció internacional 
qualitativa per aquest nivell d’estudis (Evidència 1.05). .En el procés d’acreditació de titulacions que s’ha 
portat a terme el 2016, totes les titulacions han estat acreditades i d’aquestes quatre màsters (entre ells el 
Màster Universitari en Estudis Territorials i de la Població) han estat acreditats en “progrés d’excel·lència”.  
En aquest sentit la situació de la Facultat en els índex que mesuren la qualitat es veurà afavorida en el futur 
mediat per l’augment de la producció científica del professorat de més recent incorporació. 

 
Un altre aspecte important de la Facultat és el grau d’Internacionalització pel que fa al volum d’estudiants IN 
i OUT que es registren en les diferents titulacions cada curs acadèmic. Segons dades de la Memòria 
d’activitats del curs 2014-15 de l’Àrea de Relacions Internacionals de la UAB, és la Facultat que més acords 
signats d’intercanvi Erasmus té de tota la Universitat (237) i també la que més estudiants rep (488) i envia 
(492).  

 
L’interès pels estudis de Lletres també es pot apreciar en el programa “Aprenent al Campus” d’Universitat a 
l’Abast, el qual ofereix seguir cursos oficials de les titulacions que s’imparteixen a la Facultat a persones 
majors de cinquanta anys. Les dades que tenim dels darrers cursos mostren que la gran majoria 
d’estudiants que trien alguna assignatura del Campus ho fa a les de la Facultat. Això representa un sòlid 
increment anual d’estudiants a la Facultat.  
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2. Procés d’elaboració de l’autoinforme  
 
 
Seguint la planificació d’AQU Catalunya, el mes de juny de 2016 es va acordar que la FL entraria en un 
procés d’acreditació de les titulacions que, segons la data de verificació, complien els requisits per acreditar-
se. En el cas de la FL les titulacions afectades són: 
 

- Màster en Ensenyament d’Espanyol i de Català com a segones llengües – verificat el 25 de juliol de 
2013 

- Màster en Recerca en Humanitats – verificat el 7 d’octubre de 2014 
- Màster en Polítiques i Planificació per a les Ciutats, el Medi Ambient i el Paisatge – verificat el 23 de 

juliol de 2013 
 

Tenint en compte les característiques de les tres titulacions, es va considerar oportú crear un sol CAI que 
fes seguiment de  l’elaboració de l’autoinforme, però generar dos autoinformes diferents: un per el MEECSL 
i el MRH, i un altre per el MIPPCEL. Com ja hem apuntat, aquest darrer estudi és una titulació internacional i 
interuniversitària. La UdG és la coordinadora a l’estat espanyol i per això és qui lidera l’elaboració de 
l’autoinforme, però es va considerar que fer-lo conjuntament amb el de les altres dues titulacions faria el 
procés i l’avaluació massa complexes.   

En l’elaboració d’ambdós autoinformes s’ha seguit un procés sistemàtic i ordenat, que s’ha portat a terme 
durant l’últim quadrimestre de 2016. Les diferents fases, la temporalitat i els agents implicats es descriuen a 
la taula següent. 

FASE-TASCA 
 

DESCRIPCIÓ DATA RESPONSABLE/S  INDICADORS 

1. Reunió entre els 
professionals del 
Gabinet Planificació i 
Avaluació (GPA) de la 
UdG amb l’Equip de 
Deganat de la Facultat 
de Lletres 

Informació i presentació 
per part del GPA de les 
finalitats, les fases de 
treball del procés 
d’acreditació 

S’acorda la constitució ad 
hoc d’un CAI i dels seus 
components 

 

5 de juliol  Deganat FL i GPA Acta de la reunió 
(evidència 2.03)  

2. Reunió de 
Constitució del CAI-FL 

Ordre del dia de la reunió: 

• Informació i 
documentació sobre 
procés acreditació 

• Constitució del CAI 
• Planificació tasques i 

calendari 

7 de setembre 
 

CAI-FL Acta de la reunió 
(evidència 2.04) 

3. Primera etapa 
d’elaboració 
autoinforme 

Recollida d’evidències 
 
Anàlisi i valoració de les 
evidències  
 
Elaboració  
de l’esborrany dels 
estàndards 1, 2, 3 i 5 
autoinforme 

8– 22 de 
setembre  

CAI-FL  
 
Equip de deganat FL 
 
GPA 

Autoinforme 
 

4. Anàlisi i valoració de 
l’autoinforme. 
 

Anàlisi i valoració de les 
evidències i de 
l’esborrany de la primera 
part de l’autoinforme 

23 – 29 de 
setembre  

CAI-FL Autoinforme 
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5. Segona reunió del 
CAI 
 

Ordre del dia de la reunió: 

• Aprovació, si s’escau, 
de l'acta del 7 de 
setembre 

• Informació sobre el 
desenvolupament de 
les primeres fases de 
treball: recollida 
d’evidències i redacció 
de l’esborrany de 
l’autoinforme (1a part)  

• Anàlisi i discussió 
compartida sobre 
l’esborrany dels 
estàndards 1, 2, 3 i 5 
de l’autoinforme 
(valoració evidències) 

• Planificació de tasques 
de les fases següents i 
calendari  

• Torn obert de paraules 

29 de setembre CAI-FL Acta de la reunió 
(evidència 2.05) 

6. Segona etapa 
d’elaboració 
d’autoinforme  

Redacció estàndards 4 i 6  30 de setembre 
– 27 d’octubre  

CAI-FL Autoinforme  

7. Revisió de 
l’autoinforme 
         

Anàlisi i revisió de 
l’autoinforme 

28 d’octubre – 
3 de novembre 
 

CAI-FL Autoinforme  

8. Tercera reunió del 
CAI 

Ordre del dia reunió: 

• Aprovació, si s’escau, 
de l'acta del 29 de 
setembre  

• Informació sobre  el 
procés de redacció 
dels estàndards 4 i 6 
(2a part autoinforme) 

• Anàlisi i discussió 
compartida sobre 
l’esborrany de 
l’autoinforme  

• Vistiplau, si s’escau,  a 
l’esborrany de 
l’autoinforme . 

• Planificació fases 
següents i calendari 

• Torn obert de paraules 

3 de novembre CAI-FL Acta de la reunió 
(evidència 2.06) 

9. Revisió general i 
redacció definitiva 
d’autoinforme i pla de 
millores 

Última revisió de 
l’autoinforme i del pla de 
millora 

4 – 6 de  
novembre 

CAI-FL Autoinforme – pla 
de millora 

10. Quarta reunió del 
CAI 

Ordre del dia de la reunió: 
- Lectura i aprovació de 
l’acta del 3 de novembre 
‐ Debat sobre el redactat 
del pla de millora 
-Última revisió de 
l’autoinforme 
‐ Aprovació, si s’escau, 
de  l’autoinforme i del pla 
de millora 
-Valoració de la feina del 
CAI 

8 de novembre CAI-FL Acta de la reunió 
(evidència 2.07) 
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‐ Torn obert de paraules 
11. Aprovació 
autoinforme Comissió 
Qualitat FL  

Ordre del dia de la reunió: 
-Aprovació, si s’escau, de 
l’autoinforme i el pla de 
millora per a l’acreditació 
dels màsters de la FL 
- Torn obert de paraules 

10 de 
novembre 

CQualitat FL 
 

Acta de la reunió 
(evidència 2.08) 

12. Aprovació 
autoinforme Junta FL 
 

Ordre del dia de la Junta: 
-Aprovació, si s’escau, de 
l’autoinforme i el pla de 
millora per a l’acreditació 
dels màsters de la FL 
- Torn obert de paraules 

10 de 
novembre  

Junta FL Acta de la reunió 
(evidència 2.09) 

13. Exposició pública  L’autoinforme es sotmet a 
exposició pública 

21 novembre – 
16 desembre 

GPA - Secretaria 
General UdG  
 

Dades exposició 
pública  

14. Aprovació 
autoinforme per òrgans 
de govern UdG (CQ) 

Ordre del dia de la reunió: 
-Lectura i aprovació de 
l'acta de la sessió xxx 
-Informe del President de 
la comissió 
-Aprovació dels 
autoinformes 
d’acreditació de la FL 
-Calendari d’acreditacions 
i seguiment de les 
titulacions oficials 
-Torn obert de paraules 
 

22 desembre   Comissió Qualitat 
UdG 
 
 

Acta de la reunió 
(evidència 2.10) 

15. Tramesa 
autoinforme a l’AQU  
 

 23 de 
desembre 

GPA  

 

Cal assenyalar que durant tot el procés s’ha tingut accés a una plataforma informàtica on s’han anat penjant 
les diferents evidències i esborranys de documents. D’aquesta manera els membres del CAI-FL han pogut 
accedir a tota la informació que dóna suport a l’anàlisi. 
 
Des de l’Equip de Deganat de la FL s’ha volgut compartir el procés d’acreditació amb el conjunt de membres 
de la comunitat; així, un cop constituït el CAI-FL (evidència 2.01) es va enviar un correu electrònic a tots els 
membres de la FL (PDI, PAS i estudiants), i es va oferir informació puntual sobre l’evolució del procés 
d’acreditació a l’apartat corresponent de la web de la FL: 
(http://www.udg.edu/fll/Proc%C3%A9sdacreditaci%C3%B3/tabid/22742/language/ca-ES/Default.aspx). Així 
mateix, també s’ha anat oferint informació sobre el procés a través dels respectius Consells d’Estudis de les 
titulacions.  

Volem agrair la tasca dels diferents agents que han participat en l’elaboració d’aquest autoinforme per la 
seva implicació, que ha contribuït en tots els àmbits de treball a l’elaboració d’un autoinforme complet i 
significatiu. Pensem que l’elaboració i revisió de l’autoinforme ha permès la creació d’un espai fructífer de 
reflexió i discussió sobre el present i futur dels nostres estudis. Així mateix, creiem que el conjunt de les 
evidències que es presenta és complet, variat i representatiu dels fets o les idees que es volen transmetre 
i/o argumentar.  

Tanmateix, també volem dir que hem detectat diferències en la manera en què les dues universitats 
catalanes implicades en el màster recullen i gestionen la informació relativa als indicadors rellevants per tal 
de fer-ne un seguiment i una avaluació correctes. Aquestes diferències han dificultat alguns aspectes de la 
nostra tasca, i ens han fet plantejar la necessitat de treballar més coordinadament ja des d’ara de cares a 
futures accions de seguiment i acreditació (v. proposta de millora 1.8.)  

http://www.udg.edu/fll/Proc%C3%A9sdacreditaci%C3%B3/tabid/22742/language/ca-ES/Default.aspx
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En el transcurs de les diferents fases de treball, els agents implicats han anat manifestant la seva satisfacció 
en relació amb el compliment dels objectius i les tasques previstes per a les diferents fases de treball. Una 
vegada finalitzat el procés d’elaboració de l’autoinforme s’ha administrat un breu qüestionari als membres 
del CAI en què s’ha preguntat sobre la composició del mateix, la seva participació, l’organització del procés, 
el calendari, la qualitat de les evidències i l’autoinforme (evidència 2.11.). El resultat ha estat molt satisfactori 
amb una puntuació mitjana de xxx sobre 5 (evidència 2.12.).  
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3. Valoració de l’assoliment dels estàndards d’acreditació 

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

 
1.1. El perfil de competències de la titulació és consistent amb els requisits de la disciplina i amb el 
nivell formatiu corresponent del MECES.  
1.2. El pla d’estudis i l’estructura del currículum són coherents amb el perfil de competències i amb 
els objectius de la titulació.  
1.5. L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un impacte positiu 
sobre els resultats de la titulació.  
 
La titulació que s’analitza en aquest informe va ser verificada en la data següent:   
 

- Màster en Polítiques i Planificació per a les Ciutats, el Medi Ambient i el Paisatge (MIPPCEL) - 23 
de juliol de 2013 

 
El MIPPCEL és un postgrau universitari de 120 crèdits que s'imparteix de forma  conjunta entre la 
Universitat de Girona (Catalunya), la Universitat Autònoma de Barcelona (Catalunya), la Università degli 
Studi di Sassari (Itàlia), la Università IUAV di Venezia (Itàlia), i la Universidade de Lisboa (Portugal). El 
màster està regulat per un conveni signat per tots els rectorats i dóna accés a un títol únic acreditat pel 
conjunt de les universitats implicades.  

Presentem com a evidència la memòria original de la titulació (evidència 3.1.01) (evidència 3.1.01b), així 
com el corresponent informe de verificació (evidència 3.1.02). No hi ha hagut modificacions posteriors de la 
memòria. En l’informe de verificació es manifesta que el disseny del màster és l’adequat tant pel perfil de les 
competències com per l’estructura del seu currículum amb correspondència amb el seu nivell formatiu 
requerit a les MECES i els objectius de la titulació. La major part de les propostes de millora que es van fer 
constar als informes de verificació s’han considerat i s’han anat incorporant . 

Cal destacar que tot i que el màster es va verificar el juny de 2013 no es va activar fins el curs 2014-2015. Al 
ser un màster que s’havia d’implementar de nou en dues universitats, que hi havia un conjunt de temes que 
s’havien de clarificar de cares a una bona coordinació i que hi havia unes poques setmanes per fer-ne una 
difusió adequada, es va considerar més oportú implementar-lo el curs següent.  

El màster sorgeix de la prèvia col·laboració en diversos projectes educatius, d’investigació i intercanvi 
Erasmus dels departaments de Geografia de la UdG i la UAB amb els d’Urbanística de les universitats 
italianes, així com amb el departament d’Arquitectura de la Universitat de Lisboa; té com a precedent la 
col·laboració i intercanvi d’estudiants  realitzada entre el Màster en Estudis Territorials i de Població (UAB) i 
la “Laurea specilistica in Pianificazione e politiche per l’ambiente“ de la Universitat IUAV de Venècia i la 
Universitá degli Studi de Sassari entre 2006 i 2010. 

Abans de la implementació del màster vam estar treballant tres anys en la reflexió sobre competències, 
continguts, metodologies i, sobretot, intentant harmonitzar les especificitats de cadascuna de les universitats 
i les complementarietats que se’n derivaven. Així de l’harmonització del conjunt en resulta un màster on els 
centres d’Itàlia aporten l’especialitat sobre urbanisme i ordenació del territori, el centre de Girona 
l’especialitat sobre gestió del territori, medi ambient i paisatge, el de la UAB aporta el tema del paisatge i 
gestió ambiental i el de Portugal posa l’atenció sobre les infraestructures i el seu impacte en l’economia i el 
territori. 

De fet aquest màster es va anar implantant per etapes. Les universitat italianes i portugueses ja feia temps 
que l’havien implementat (veure evidència 3.1.04). En els seus currículums l’estudiant havia de venir a 
cursar 30 crèdits en el màster de Medi Ambient del UdG (precedent de l’actual màster de Canvi Ambiental) o 
en el Màster en Estudis Territorials i de Població de la UAB.  
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Tant per la UdG com per la UAB el MIPPCEL va ser possible implementar-lo perquè es complementava o, 
millor dit, interactuava amb el Màster de Canvi Ambiental: Anàlisi i Gestió (MCA) de la UdG i amb el Màster 
en Estudis Territorials i de Població (METIP) itinerari de territori de la UAB. Val a dir que aquest darrer 
màster ja ha estat acreditat (evidència 3.1.03 a i b), mentre que el de la UdG es troba ara en la fase final del 
procés.  
 
Essent conseqüents amb tot el que s’ha dit fins ara, el màster s’estructura en mòduls que s’organitzen en 
assignatures. El mòduls obligatoris -tal i com veurem en l’estàndard 6- coincideixen, en bona part, amb els 
que s’imparteixen al MCA de la UdG i al METIP per la UAB. Això vol dir que els alumnes dels dos màsters, a 
partir d’assignatures amb codis diferents, comparteixen docència. Arribats aquí hom es pregunta si és 
possible compartir i assimilar assignatures amb algunes competències i resultats d’aprenentatge diferents?. 
La resposta és clara: sí és possible i els resultats observats fins al moment i les dinàmiques de les classes 
així ho corroboren. De fet, hem de tenir present que tots aquests màsters tenen com a objectiu l’anàlisi, la 
planificació i la gestió del territori del medi ambient prioritzant, en el MIPPCEL, el territori i el paisatge, els 
quals queden ben analitzats i estudiats a partir dels mòduls optatius (que es cursen a les universitats de 
Venècia, Sassari i Lisboa) . S’ha de tenir en compte que l’interessant per les universitats estrangeres era, 
precisament, que des de la UdG i la UAB feia temps que s’estaven donant les bases (coneixements, 
competències..) que ajudaven a entendre la transversalitat i la visió polièdrica de la territori i del medi 
ambient. Per tant era important aprofitar aquest bagatge.  
 
Per tal d’acabar de justificar el que diem creiem important reproduir aquí els primers punts de la justificació 
del màster que es va presentar en el procés de verificació: 
 
A lo largo de las últimas décadas, en todo el mundo occidental y muy especialmente en Europa, la evolución 
del sistema socioeconómico ha comportado, de manera explícita, una trasformación y ocupación del 
territorio sin precedentes. Entre otros cambios, el proceso de urbanización se ha generalizado y las redes de 
infraestructuras de movilidad y de suministro de energía han pasado a ser el eje central de nuestra base 
social y económica y por tanto a considerarse prioritaria su ubicación en el territorio.   
La toma de conciencia de la inviabilidad de la persistencia continuada de estos procesos y la necesidad de 
un cambio de modelo y paradigma -de una nueva cultura del territorio- ha comportado una reacción a 
diferentes escalas. Reacciones que van desde la definición de la Estrategia Territorial Europea, que 
presupone que los países de la UE van a asumir unos nuevos retos y compromisos territoriales, a la 
definición de una Estrategia para el Cambio Climático que presupone unos compromisos que deben aplicar 
los diferentes países para minimizar y mitigar los efectos del cambio climático, hasta cambios en la 
legislación territorial y urbanística a escala local con la consolidación de nuevos instrumentos de 
planificación y gestión a escala supramunicipal.  
Estos retos requieren profesionales preparados para afrontarlos. Profesionales con una formación 
transversal, pluridisciplinar y supranacional. Transversal porque necesitan contemplar desde el análisis y 
diagnóstico territorial hasta la legislación, la planificación y la gestión, y pluridisciplinar porque deben ser 
capaces de trabajar con una realidad compleja, poliédrica. y que requiere la integración de la diversidad de 
los aspectos implicados. 
A esta realidad compleja y poliédrica hay que sumar la importancia de la libre circulación de profesionales 
en territorio europeo. Como consecuencia es importante que el nuevo profesional conozca las metodologías 
de trabajo, la legislación y los diferentes instrumentos de planificación y gestión de los diversos países 
europeos. 
 
En términos generales observamos que para poder responder a las necesidades en constante cambio de 
las temáticas relacionadas con la ordenación del territorio, gestión del medio ambiente y el paisaje hay que 
reunir un alto nivel de profesionalidad y de competencia. Los responsables del diseño de políticas e 
instrumentos de ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente y los responsables del diseño de 
parámetros de gestión del paisaje, territorio y medio ambiente deben poseer unas capacidades técnicas, 
interpersonales e intelectuales avanzadas. La enorme complejidad del fenómeno requiere de profesionales 
con un conocimiento global y de gran alcance de las múltiples disciplinas y relacionadas con la materia.  
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Donat que aquest màster no es va implementar fins el curs 2014-2015, des de la UdG només hem pogut fer 
un informe de seguiment, i encara aquest només fa referència al primers 60 crèdits de la primera promoció 
del màster (recordem que és de 120) (evidència 3.3.09) 

 
1.3. Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat per a la titulació i el seu nombre és 
coherent amb el nombre de places ofertes.  
 
El perfil dels estudiants admesos s’adequa perfectament a la titulació (evidència 3.1.05). Els estudiants 
procedeixen de diferents titulacions complint així un dels objectius proposats en el moment de dissenyar la 
titulació, on es va considerar la pluridisciplinarietat un punt fort i essencial 
 

Taula 1.1 Màster en Polítiques i Planificació per a les Ciutats, l’Ambient i el Paisatge 

Indicadors  Curs 
2013-14 

Curs 
2014-15 

Curs 
2015-16 

Places ofertes  20 20 
Estudiants de nou ingrés UdG  4+(13) 0+(12) 
Estudiants de nou ingrés UAB  21 24 

          () explicat més endavant  

Per tal de valorar el número d’estudiants matriculats hem de distingir els matriculats en el conjunt del màster 
i els matriculats entre UdG i UAB (Evidència 3.1.04). Pel que fa al conjunt del màster en la memòria de 
validació és parlava de 80 estudiants, i de moment oscil·len entre 40 i 50. Aquest fet fa evident que a 
l’elaborar la  memòria pensàvem que les universitats portugueses i catalanes podríem igualar el que 
s’estava donant en aquell moment a les universitat italianes. Amb el anys ha quedat demostrat que no és  
possible; pel cas de les universitats catalanes les causes podrien ésser moltes però segurament les podríem 
resumir en tres; primer, el màster surt a la llum quan en el país hi ha una sobreoferta de màsters. Segon, el 
preu de màster a Catalunya és molt més alt que a la resta d’universitats consorciades, i tercer, és un màster 
de 120 crèdits i per tant el doble de car que la majoria de màsters ofertats. En tot cas, caldrà repensar el 
procés de difusió per tal de donar a conèixer, a futurs estudiants d’arreu, les singularitats d’aquests màsters, 
i el fet diferencial que representa la internalització i els equips d’investigadors i de professionals que el 
suporten. Ens proposem una acció de millora en aquest sentit (v. proposta de millora 1.5.), basada en 
diferents estratègies de difusió amb la finalitat d’arribar a estudiants de fora de la UdG i UAB tot remarcant 
les fortaleses que caracteritzen el màster. Considerem que la captació de nous estudiants és l’element clau 
per al futur d’aquest màster.  

Pel que fa als matriculats a la UdG i UAB, primer de tot hem de dir que disposem de poques dades, degut 
als pocs anys de recorregut, per fer una bona valoració. En segon lloc, hem de matisar i comentar les dades 
de la taula 1.1 i de les evidències 3.1.04. Hem de tenir present que les universitats (UAB i UdG) ens 
proporcionen unes dades que fan referència a la primera matricula, però en aquesta s’hi compten els 
alumnes que s’han matriculat en el màster des de la UdG i UAB i a més, els que és matriculen a les 
assignatures del màster però que procedeixen de les universitat consorciades i que venen a les nostres 
universitats a fer les assignatures dels mòduls obligatoris. En la taula 1.1. intentem clarificar les dades; així, 
les dades entre parèntesi corresponen als alumnes procedents de les de les universitats consorciades. 

A més, pel que fa a les dades de la UdG hem de comentar el següent: si observem a la taula el nombre de 
matriculats que consten pel curs 2014/15 només hi ha 4 estudiants, el que no s’ajusta del tot a la realitat: hi 
falten els estudiants matriculats de 30 crèdits procedents de les universitat italianes. El problema va ser que 
es van considerar estudiants Erasmus, tal i com havia passat en anys anteriors quan encara no estava 
vigent el MIPPCEL. En concret estem parlant de 13 estudiants més; l’error es va corregir el curs següent. 
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Les dades de procedència dels estudiants mostren que s’aconsegueix captar estudiants de la resta 
d’universitats catalanes i estatals, i fins i tot estrangeres. Aquesta diversitat es considera molt positiva per 
aquest màster. 

1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats.  
 
La titulació utilitza diversos mecanismes de coordinació docent que es relacionen a continuació: 
 
1. El Consell Acadèmic (AcB), format per dos representants de cadascuna de les universitats implicades en 
el màster (membres de les Facultats implicades), assumeix tota la responsabilitat de coordinació per aquells 
temes relacionats amb els continguts específics del programa d’estudi. Les funcions de coordinació són 
desenvolupades pels membres de l’AcB, com a coordinadors del màster i estan recolzades pel Consell 
d’Estudis de cada Universitat. 

L’AcB es reuneix com a minin dues vegades l’any; darrerament una d’aquestes reunions és presencial i 
l’altre es realitza per videoconfèrencia. L’AcB assessora i coordina tots els  aspectes relatius al màster en 
els següents temes: Disseny d’anuncis i publicitat del màster (web); disseny dels criteris d’admissió; selecció 
d’estudiants; disseny i aprovació del workshop; revisió dels procediments d’avaluació; anàlisi evolutiva i de 
resultats; recomanacions de control i canvi de continguts dels màsters; recomanacions en taxes del 
Consorci i distribucions de les mateixes; convocatòria de premis de TFM  (evidència 3.1.06). 

2. El Consell d’Estudis UdG / Comissió de màster UAB és l’òrgan col·legiat de control acadèmic del màster a 
la UdG i UAB. És l’òrgan competent en l’estudi i discussió de tot el que afecta a la docència corresponent a 
la titulació. Com a membres, hi ha com a mínim un professor per àrea que participa a la titulació i un 
representant dels estudiants. Es convida a participar-hi a tot els professors implicats en el màster. En el 
Consell es tracten tots i cadascun dels temes que incideixen en el bon desenvolupament de l’estudi des del 
pla docent fins a la difusió i, a més, s’escolten i s’assumeixen, si és el cas, els suggeriment i queixes dels 
professors i alumnes (evidència 3.1.07). Els consells es solen fer conjuntament, a la UdG, entre el MCA i el 
MIPPCEL, i a la UAB, entre el METIP i el MIPPCEL.  

3. El Coordinador de Màster UdG i UAB, presideix al Consell d’Estudis i vetlla per la correcta organització de 
la docència. De les múltiples tasques que porta a terme en volem destacar aquí la coordinació del Pla 
Docent, la confecció de l’horari, vetllar pel bon desenvolupament del TFM, la coordinació dels tribunals del 
TFM, la relació amb tots el professorat, el manteniment de la web i, sobretot, la relació amb tots i cadascun 
dels estudiants des del moment de la matriculació fins al finals del màster. 

4.  A la UdG tots els Coordinadors/es d’estudis formen part de l’Equip de Deganat de la Facultat, juntament 
amb el/la Degà/na, dos Vicedegans/nes, el/la Secretari/a acadèmic/a i l’Administrador/a del Centre. L’equip 
es reuneix amb una periodicitat mensual per garantir el bon funcionament del conjunt d’estudis de la FL. 

A la UAB els coordinadors/es formen part de l’Equip de la Comissió de màsters de la Facultat de Lletres.  

5. Reunions amb els estudiants. Es programa com a mínim una reunió anual per tal de conèixer 
problemàtiques i suggeriments dels estudiants. Ens plantegem com a objectiu de millora el de donar-li un 
caràcter més oficial a aquests trobades, fins al moment informals, i recollir-ne les conclusions en les actes 
corresponents (v. proposta de millora 1.7.) 

6. Coordinació de TFM. El coordinador del màster vetlla per al bon desenvolupament del Treball de fi de 
Màster (TFM) seguint el reglament elaborat amb aquest objectiu (evidència 3.4.06), des de l’inici amb 
l’assignació de TFM als estudiants i de tutors, fins al final amb l’organització de defensa pública davant 
tribunal..  

7. Coordinació de Pràctiques Externes. El coordinador del màster a la UdG i el coordinador de pràctiques 
externes del departament de Geografia vetllen per al bon desenvolupament de les pràctiques, des de l’inici 
amb l’assignació del lloc i tutor fins a la recepció dels informes finals. 
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En línies generals creiem que el Consell d’Estudi del màster és un òrgan apropiat i suficient per garantir el 
correcte funcionament dels temes referents a la docència, com el calendari acadèmic, el pla docent del curs 
següent, les dates clau del TFM i la composició dels tribunals corresponents.  

L’altra figura essencial és la del Coordinador. Tot i el suport dels membres del Consell d’estudi i de la resta 
del professorat, el Coordinador absorbeix gran part de les petites tasques que requereixen una acció 
immediata durant el curs i que son necessàries per al bon funcionament de l’estudi. Sens dubte el fet de 
treballar amb un nombre relativament reduït d’estudiants facilita la feina del Coordinador en aquest sentit. 

Com a trets addicionals, a la UdG el coordinador d’estudi nomena cada any un responsable de cada 
assignatura, figura que és particularment útil en el cas d’assignatures més transversals o de pràctiques de 
laboratori, que involucren varis professors. Aquests responsables organitzen reunions de coordinació amb 
els professorat implicat en la docència abans de l’inici del curs, i n’informen al Coordinador de Màster.  

Des del curs 2014-15 s’ha implantat a la UAB una programació troncal (és a dir, un treball comú per a tots 
els mòduls) que requereix un altíssim nivell de coordinació entre tot el professorat implicat, tant en la 
planificació del curs, en el desenvolupament del mateix, com en l’avaluació final 

Tant a la UdG com a la UAB fins l’actualitat, aquests procediments de coordinació han funcionat molt 
satisfactòriament, han permès detectar disfuncionalitats i han possibilitat la seva correcció, mitjançant la 
coordinació d’estudis. 
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Estàndard 2: Pertinència de la informació pública 

 
2.1. La institució publica informació veraç, completa i actualitzada sobre les 
característiques de la titulació, el seu desenvolupament operatiu i els resultats assolits. 
 
Universitat de Girona 
 
La UdG publica al seu web (www.udg.edu) informació veraç, exhaustiva, actualitzada i pertinent sobre les 
titulacions de la FL. A partir d’aquesta pàgina es pot accedir fàcilment a la informació relativa a cada 
titulació. També és possible accedir-hi a partir de la pàgina principal de la UdG, anant  a l’apartat Estudia a 
la UdG. Per defecte apareix la informació dels graus i es pot accedir a la informació dels màsters i doctorats, 
al menú esquerre. 
 
En aquests moments la pàgina web de la UdG s’està redissenyant per unificar-ne continguts i fer-la més 
atractiva i dinàmica. De moment, les pàgines de tots els estudis estan estructurades de la mateixa manera 
amb una pàgina principal on es troba el menú per accedir als diferents apartats: 
 

 Màsters 
 

 
 
A la dreta d’aquesta pàgina també apareix un enllaç a la “Guia de matrícula”, on es troba informació 
completa de cadascuna de les assignatures de l’estudi:  Dades generals, Grups, Competències, Continguts, 
Activitats, Bibliografia, Avaluació i qualificació, Observacions. Tanmateix, creiem que cal millorar la 
informació que oferim en altres llengües, concretament en espanyol i en anglès (v. proposta de millora 
IAI/16/09). 
 
Pel que fa a la informació més concreta relacionada amb el centre docent, a partir de la pàgina de la FL 
(http://www.udg.edu/fll) es pot accedir a informació general com pot ser informació acadèmica (calendaris, 
horaris, matrícula, tràmits, TFG...), informació de pràctiques en empreses, mobilitat... La FL disposa també 
de comptes de Facebook (https://www.facebook.com/lletresudg) i Twitter (https://twitter.com/udglletres), que 
permeten donar una difusió més àmplia a aquelles notícies que ho requereixen, així com d’un canal de 
Youtube amb els vídeos de difusió de les titulacions de grau. A nivell d’UdG cal destacar també el compte 
de twitter @udgrecerca, que fa difusió de les activitats de recerca més destacades de la casa. 
 
El MIPPCEL també disposa de pàgina web pròpia i específica pels continguts oferts des de la UdG 
(evidència 3.2.02), i disposa d’una web general per tots el centres implicats en el màster (evidència 3.2.06).  
 
Pel que fa a les dades públiques sobre el professorat, des de la institució es considera important que el 
professorat ompli les dades a la seva pàgina personal UdG i s’ampliï així la informació pública relativa al seu 
perfil docent i investigador, així com que es mantingui constantment actualitzada (v. proposta de millora 
IAI/16/08). 
 
La informació que apareix en cada dimensió és completa i exhaustiva i absolutament actual, atès que es va 
revisant i actualitzant periòdicament; tanmateix, ens proposem fer més accessible el conjunt d’informacions 
de les titulacions (v. proposta millora IAI/16/09).  
 

http://www.udg.edu/
http://www.udg.edu/fll


  

 

 
Autoinforme per a l’acreditació d’estudis de 

 la Facultat de Lletres – MIPPCEL 
 
 

 

Autoinforme de la Facultat de Lletres - MIPPCEL  22 
  

Universitat Autònoma de Barcelona 
 
La informació sobre tots els aspectes relacionats amb les titulacions impartides per la Facultat de Filosofia i 
Lletres es realitza a través de diferents apartats del web de la Universitat. 

 
Institucionalment, la UAB ha dissenyat, dins la seva estratègia de comunicació, una fitxa de titulació 
(disseny/estructura/resultats) comuna per a tots els graus i màsters de la universitat, accessible des de 
l’apartat general del web. En aquest apartat, en què es fan públiques totes les dades relatives a les 
característiques de cadascuna de les titulacions que s’hi imparteixen, cada títol disposa d’una fitxa 
estandarditzada que inclou informacions bàsiques (presentació, perfil dels estudiants, sortides professionals, 
persona de contacte, horaris i calendari d’exàmens), dades sobre l’accés, el pla d’estudis (estructura del pla 
d’estudis, guies docents, competències i treball de fi de grau), els programes de mobilitat en què el grau 
participa, els recursos informàtics per als estudis, el procés de matriculació i les xifres principals sobre el 
grau en un històric de sis anys (2009-2014). S’hi pot consultar l’evolució de la matrícula, així com l’evolució 
de tots els indicadors de rendiment acadèmic d’aquests estudis des de l’inici. En tots els casos, es 
proporciona una adreça electrònica i un telèfon de contacte amb el coordinador responsable dels estudis per 
si la persona interessada vol obtenir informació addicional. Tota aquesta informació és d’accés públic. 
(enllaç pels graus i enllaç pels màsters). 
 
Pel que fa concretament als màsters, la informació és consultable en català, castellà i anglès i conté 
informació actualitzada sobre: el pla d’estudis; les guies docents; el calendari acadèmic desglossat per 
Mòduls, dia de classe i professor, avaluacions, entrega i lectura pública de treballs; el professorat; el procés 
d’admissió i matriculació; les beques; les pràctiques i els programes de mobilitat. La pàgina inclou així 
mateix un accés públic al Sistema d’Indicadors de Qualitat (la titulació en xifres) que recull els indicadors 
d’accés/matrícula, perfil dels estudiants, professorat, resultats acadèmics, i la seva evolució. La gestió, 
actualització i manteniment del web de la UAB es fa de manera coordinada entre la coordinació del Màster, 
la Facultat, l’Àrea de Comunicació i de Promoció i l’Oficina de Qualitat Docent. Cada màster té la seva 
pròpia web que es actualitzada periòdicament, no obstant s’han detectat puntualment algunes deficiències 
en l’actualització de certes informacions, deficiència que es preveu resoldre amb un seguiment més actiu 
dels processos d’actualització de la informació.   
 
Cada Facultat disposa d’un espai propi al web de la universitat on incorpora la informació d’interès del 
centre i, per tant, també la relativa a les titulacions que ofereix. Ambdues informacions, en aquells aspectes 
de contingut comú, estant enllaçades i coordinades seguint una política de coherència 
d’informació. http://www.uab.cat/lletres/ La institució vetlla particularment perquè els futurs estudiants tinguin 
informació clara i suficient no només sobre els graus que s’ofereixen, sinó també sobre el procés de 
matriculació en l’apartat relatiu a cadascun dels estudis dins del web de la universitat. El MIPPCEL també 
disposa de la seva web (evidència 3.2.05). 

Específicament, per al MIPPCEL, en el lloc web del Departament de Geografia pot consultar-se la 
informació referent a aquest màster http://www.uab.cat/web/masters/master-interuniversitari-en-planificacio-
i-politiques-per-a-les-ciutats-l-ambient-i-el-paisatge-1345670310478.html (pla docent, professorat, 
workshops, contacte amb coordinació a més dels links que permeten a l’estudiant sol·licitar l’admissió al 
màster). 

Considerem per tant que la informació que apareix en cada dimensió, a les dues universitats, és completa i 
exhaustiva i absolutament actual, atès que es va revisant i actualitzant periòdicament. 
 
 
 
 
 
 

http://www.uab.cat/web/estudiar/grau/oferta-de-graus/tots-els-graus-1345661751752.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/masters-i-postgraus-1345663347033.html
http://www.uab.cat/lletres/
http://www.uab.cat/web/masters/master-interuniversitari-en-planificacio-i-politiques-per-a-les-ciutats-l-ambient-i-el-paisatge-1345670310478.html
http://www.uab.cat/web/masters/master-interuniversitari-en-planificacio-i-politiques-per-a-les-ciutats-l-ambient-i-el-paisatge-1345670310478.html


  

 

 
Autoinforme per a l’acreditació d’estudis de 

 la Facultat de Lletres – MIPPCEL 
 
 

 

Autoinforme de la Facultat de Lletres - MIPPCEL  23 
  

2.2. La institució garanteix un fàcil accés a la informació rellevant de la titulació a tots els 
grups d’interès, que inclou els resultats del seguiment i, si escau, de l’acreditació de la 
titulació. 
 
Universitat de Girona 
 
A la informació sobre les titulacions que apareix al web de la UdG s’hi accedeix de forma intuïtiva i lògica, 
com ja s’ha explicat. Els diferents grups d’interès (alumnat, professorat, personal d’administració i serveis, 
visitants externs, etc.) hi tenen, doncs, accés amb facilitat. La informació està redactada i organitzada de 
forma que esdevé clara i llegible per a tots els grups d’interès;  la informació s’hi presenta amb precisió i 
sense ambigüitats, fet que en facilita una comprensió i interpretació ràpida i adequada. L’accés a la 
informació per part dels diferents grups d’interès (futurs estudiants, institucions/empreses, estudiants de 
secundària, PDI i PAS) també es garanteix a través de la participació dels representants dels diferents 
col·lectius a la Junta de Centre i les seves comissions delegades. 
 
A la pàgina de cada titulació, dins de les Dades generals, apareix un apartat Indicadors de seguiment que 
dóna accés als diferents indicadors que es tenen en compte a l’hora d’elaborar l’informe de seguiment 
anual. Així mateix, l’informe de seguiment del curs anterior és públic i accessible a la pàgina principal del 
web de la titulació (evidència 3.3.09).  
 
S’ha creat una pàgina web de qualitat de la FL, que de moment inclou les memòries, informes de verificació 
i d’acreditació dels estudis del centre (evidència 3.2.04); en un futur proper es planteja afegir tota la 
informació relativa als indicadors i evidències per al seguiment i acreditació de les titulacions, així com per al 
desplegament del SGIQ al centre (v. proposta de millora IAI/16/07). 
 

La Universitat de Girona ha treballat darrerament per poder mostrar de manera oberta tots els informes 
associats a la vida de la titulació. Actualment ja són públics i disponibles a la plana UdGqualitat 
(http://www.udg.edu/udgqualitat) (evidència 3.2.03) tots els informes des de la verificació a l’acreditació, 
passant pel seguiment. Es proposa una acció de millora en aquest sentit per tal de revisar la plana web de 
qualitat de la UdG i ampliar la informació facilitada a tots els grups d’interès (v. proposta de millora 
IAI/16/07). 

 

Universitat Autònoma de Barcelona 
 
L’accés a la informació per part dels diferents grups d’interès (futurs estudiants, institucions/empreses, 
estudiants de secundària, PDI i PAS) es garanteix mitjançant les webs ja comentades anteriorment i també 
a través de la participació dels representants dels diferents col·lectius a la Junta de Centre i les seves 
comissions delegades. 
 
Pel que fa al procés de seguiment, els indicadors de les titulacions són accessibles universalment a través 
del web general de la UAB, on s’inclouen les xifres de cada grau en un històric de sis anys. AQU disposa de 
tots els informes de seguiment, accessibles també a la universitat, via intranet mitjançant el Gestor 
Documental http://www.uab.cat/web/estudiar/qualitat-docent/seguiment-de-titulacions/informes-de-
seguiment-per-centres-docents-1345672273416.html) 
Des del curs acadèmic 2012/13 els informes de seguiment també són d’accés públic a la pàgina web de la 
universitat.  
Per als graus combinats i màsters la informació sobre els indicadors de seguiment de les titulacions es troba 
també a l’adreça: http://siq.uab.cat/siq_public/centre/101/. Cada títol compta amb una fitxa estandarditzada 
en què es publiquen les dades sobre preinscripció i matrícula, professorat i grups, taxes i cohorts, i resultats 
acadèmics en el període cronològic que comprèn des del 2009 al 2014. Es fa una publicació al web dels 
resultats de les enquestes d’assignatures de grau, de titulats i d’inserció laboral.  

http://www.udg.edu/udgqualitat
http://www.uab.cat/web/estudiar/qualitat-docent/seguiment-de-titulacions/informes-de-seguiment-per-centres-docents-1345672273416.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/qualitat-docent/seguiment-de-titulacions/informes-de-seguiment-per-centres-docents-1345672273416.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/sistema-de-garantia-interna-de-la-qualitat-de-la-uab/seguiment-de-titulacions/informes-de-seguiment-per-centres-docents-1345672273416.html
http://siq.uab.cat/siq_public/centre/101/
http://www.uab.cat/web/estudiar/sistema-de-garantia-interna-de-la-qualitat-de-la-uab/enquesta-sobre-assignatures/moduls-1345665543141.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/sistema-de-garantia-interna-de-la-qualitat-de-la-uab/enquesta-sobre-el-grau-de-satisfaccio-dels-titulats-1345665543247.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/sistema-de-garantia-interna-de-la-qualitat-de-la-uab/observatori-de-graduats-1345667040264.html
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Per als futurs estudiants, l’Autònoma publica manuals d’informació i ajuda a la matrícula, tant per als 
màsters: http://www.uab.cat/doc/manual-matricula-masters-oficials com pels 
graus http://uab.cat/servlet/BlobServer?blobtable=Document_AAA&blobcol=urldocument&blobheader=applic
ation/pdf&blobkey=id&blobwhere=1096478045967&blobnocache=true. Tot en tres idiomes: català, castellà i 
anglès. 
 
 

2.3. La institució publica el SGIQ en què s’emmarca la titulació. 
 
Com que la institució responsable de l’acreditació és la UdG, tant en aquest apartat com en el proper 
estàndard oferirem només la informació referent a dita universitat. Com ja s’ha dit, la Universitat de Girona 
disposa de la plana UdG Qualitat (http://www.udg.edu/udgqualitat) que ofereix informació sobre la política de 
qualitat de la Universitat, els processos de verificació, seguiment i acreditació, i el Sistema de Garantia 
Interna de Qualitat. 
Aquesta informació és pública i accessible a partir de la plana web principal de la UdG, al menú de 
l’esquerra UdG Qualitat. 
En aquesta plana web es troba informació dels processos definits en el Marc VSMA (Verificació, Seguiment, 
Modificació i Acreditació).  
 
L’enllaç directe al SGIQ és el següent: 
http://www.udg.edu/udgqualitat/Sistemainterndegarantiadelaqualitat/SIGQalaUdG/tabid/16273/language/ca-
ES/Default.aspx 
 
A la plana web de qualitat del centre s’aniran trobant els procediments adaptats a la realitat del centre a 
mesura que es desenvolupin (v. estàndard 3) 
  

http://www.uab.cat/doc/manual-matricula-masters-oficials
http://uab.cat/servlet/BlobServer?blobtable=Document_AAA&blobcol=urldocument&blobheader=application/pdf&blobkey=id&blobwhere=1096478045967&blobnocache=true
http://uab.cat/servlet/BlobServer?blobtable=Document_AAA&blobcol=urldocument&blobheader=application/pdf&blobkey=id&blobwhere=1096478045967&blobnocache=true
http://www.udg.edu/udgqualitat
http://www.udg.edu/udgqualitat/Sistemainterndegarantiadelaqualitat/SIGQalaUdG/tabid/16273/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/udgqualitat/Sistemainterndegarantiadelaqualitat/SIGQalaUdG/tabid/16273/language/ca-ES/Default.aspx
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Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació 

En aquest apartat explicitem la informació corresponent a la Universitat de Girona, ja que com a universitat 
coordinadora és la que assumeix les tasques d’acreditació.  
 
3.1. El SGIQ implementat té processos que garanteixen el disseny, l’aprovació, el 
seguiment i l’acreditació  de les titulacions 
 
El SIGQ de la UdG va ser certificat per ANECA l’any 2010 (evidència 3.3.01.). Consta de 31 procediments, 
cadascun dels quals disposa dels indicadors necessaris per mesurar la seva eficiència. Dels processos 
directament relacionats amb el seguiment i qualitat de la titulació en destaquem 4:  
 
- P2 Disseny, modificació i extinció de la titulació, que recull la manera de procedir des de l’elaboració 
de la memòria de l’estudi fins a la seva publicació al BOE. El procediment descriu de forma clara les passes 
a seguir en el disseny i aprovació de les titulacions així com les responsabilitats de tots els agents que hi 
intervenen (evidència 3.3.02). Aquest procediment va ser descrit i aprovat a l’octubre de 2010 i es troba en 
procés de revisió. 
 
- P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació. Aquest procediment va ser aprovat per la Comissió 
de Qualitat el 15/10/2010 i modificat per la CQ en la sessió 1/15 de 30/01/2015, seguint la nova Guia per al 
seguiment de les titulacions oficials de grau i màster (versió: 3.0 Novembre de 2014), que alinea els procés 
de seguiment i acreditació. El curs 2015-16 és el primer en què s’ha dut a terme els informes de seguiment 
del curs 2014-15 amb aquesta nova estructura. Amb tot, i com s’explicarà més endavant, el mes d’abril de 
2016 la UdG ha introduït canvis addicionals al procés de seguiment per donar una major consistència al 
cicle de millora contínua dels ensenyaments (evidència 3.3.03). 
 
- P28 Acreditació de titulacions . Aquest procediment va ser aprovat per la Comissió de Qualitat en data 
18 de setembre de 2014 (evidència 3.3.04). 
 
- P29 Revisió del SGIQ (evidència 3.3.05). 
 
- P31 Procés de gestió de la millora dels centres docents (evidència 3.3.06) 
 
L’any 2010 el SGIQ de la UdG es va dissenyar com un sistema d’abast institucional i comú a tota la 
universitat, amb la voluntat de garantir una manera de procedir homogènia a tots els centres. El SGIQ de la 
UdG, plenament vigent, permet una organització alineada amb els objectius de qualitat institucionals, per bé 
que la seva implantació efectiva a nivell del centre docent mostra aspectes a millorar. A diferència del 
plantejament que se n’havia fet fins ara, certament més ambigu, AQU Catalunya situa avui els centres 
docents com a principals òrgans responsables de la qualitat en el marc VSMA. AQU identifica ara també el 
SGIQ com la peça central dels processos de garantia de la qualitat a nivell de centre. Aquesta nova 
orientació fa necessari adaptar alguns dels procediments del SGIQ actual, més institucional, a la realitat 
específica del centre docent i, amb això, aconseguir una major implicació dels agents implicats en el seu 
desplegament. Per assolir aquest objectiu la UdG identifica el Pla de Millora com un element central (veg. 
subestàndards 3.3.) 
 
Per fer la revisió dels processos del marc VSMA es compta amb la participació de tots els col·lectius 
universitaris implicats. Aquesta participació es planteja a nivells diferents.  
 
En primer lloc, per mitjà dels òrgans responsables de la qualitat: la Comissió de Qualitat de la UdG (CQ) i 
les Comissions de Qualitat de Centres (CQC). La CQ de la UdG va ser creada l’any 2010 segons l’acord de 
Consell de Govern de la sessió 4/10 de 29 d’abril de Creació de la comissió de qualitat (CQ) i aprovació del 
seu reglament d’organització i funcionament. La CQ té una composició plural, que garanteix la participació 
activa dels diferents col·lectius: el rector (o vicerector que delegui), el vicerector amb competències de 
Qualitat, 2 membres externs, la gerent, 2 degans, 2 directors de departament, 1 director d’institut de recerca, 

http://www.udg.edu/DesktopModules/XSDocumentLibrary/Components/FileDownloader/XSFileDownloaderPage.aspx?tabid=16284&xsdid=68476&xspid=161&xslrf=/DesktopModules/XSDocumentLibrary/App_LocalResources/XSDocumentLibrary&xscl=ca-ES&xsmcs=%2fDesktopModules%2fXSDocumentLibrary%2f&xsuarn=Administrators&xscd=False&xstmid=144006&xsift=1
http://www.udg.edu/DesktopModules/XSDocumentLibrary/Components/FileDownloader/XSFileDownloaderPage.aspx?tabid=16284&xsdid=68562&xspid=161&xslrf=/DesktopModules/XSDocumentLibrary/App_LocalResources/XSDocumentLibrary&xscl=ca-ES&xsmcs=%2fDesktopModules%2fXSDocumentLibrary%2f&xsuarn=Administrators&xscd=False&xstmid=144006&xsift=1
https://www.udg.edu/Portals/161/UdGQualitat/Acreditacio%20de%20titulacions..pdf
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2 membres del personal docent i investigador, 1 membre del personal d’administració i serveis, 2 estudiants, 
el cap del Gabinet de Planificació i Avaluació. (evidència 3.3.07) 

 
Les unitats estructurals (centres docent, departaments i instituts), per la seva banda, tenien la seva pròpia 
Comissió de Qualitat, que vetllava per la qualitat dels estudis assignats a cada una d’elles. Posteriorment, i 
amb la finalitat d’adaptar les estructures de la Universitat als nous requeriments d’AQU Catalunya (2015), la 
Universitat va substituir les Comissions de Qualitat de les Unitats estructurals per una única Comissió de 
Qualitat de Centre docent, que abraça tots els estudis de grau i de màster vinculats al centre. Aquest canvi 
queda reflectit en el document Reglament d’organització i funcionament de les estructures responsables de 
la qualitat dels estudis dels centres docents de la Universitat de Girona, aprovat per la CQ en la sessió 2/15 
de 20 d’abril i posteriorment pel Consell de Govern en la sessió 4/15 de 28 de maig. 
 
Les composició i funcions de la CQC i les funcions del responsable de qualitat del centre docent posen en 
evidència la participació activa dels diferents col·lectius implicats. En data 12 de maig de 2016 es va portar a 
terme la reunió de constitució de la CQC de la FL. Per tal de dur a terme aquestes funcions la CQ de centre 
docent està formada per: 
 

Degà Josep Gordi 
Responsable de qualitat del centre Lluïsa Faxedas 
Administradora Maria Guerra 
Membre GPA Pilar del Acebo 
Coordinador d’Estudi del Grau en Història Josep Burch 
Coordinador d'Estudi de Grau en Filosofia Joan Pagès 
Coordinador d'Estudi de Grau en Geografia, Ordenació del Territori i 
Gestió del Medi Ambient 

Diego Varga 

Coordinador d'Estudi de Grau en Llengua i Literatura Catalanes Josep Serra 
Coordinadora d'estudi de Grau en Llengua i Literatura Espanyoles Montserrat Batllori 
Coordinador d'Estudi del Grau en Comunicació Cultural Ramon Girona 
Coordinadora d'estudi del Grau en Història de l'Art Carme Pardo 
Coordinador d'estudi del Màster interuniversitari en Polítiques i 
Planificació per les ciutats, l'ambient i el paisatge (PPCEL) 

Joan Vicente 

Coordinadora d'estudi del Màster en Recerca en Humanitats Rosa Congost 
Coordinadora d'estudi deL Màster en Comunicació i Estudis Culturals Mita Casacuberta 
Coordinadora d'estudi deL Màster Ensenyament d'Espanyol i de Català 
com a Segones Llengües 

Beatriz Blecua 

Estudiant grau (Hart) Anna Montes Torrent 
Estudiant grau (Filo) Marina Castro 
Estudiant grau (LiLitCat) Laura Gallegos Amber 
Estudiant màster (MECESL) Núria Brunet Ros 
PAS Neus Figueras 
Representant extern Josep Manel Rueda 
Representant extern Jaume Busquets 
Departament Filologia i comunicació Francesc Feliu 
Departament Filosofia Anna Quintanas 
Departament Geografia José Luís Villanova 
Departament Història i Història de l’Art Joan Molina 

 

Tot i que se’n poden consultar les funcions en l’acord esmentat, entre aquestes en destaquen dues: 1) 
Vetllar per l’acompliment dels requisits de qualitat en el Marc VSMA dels estudis organitzats en el centre 
docent; i 2) Vetllar per la qualitat del desplegament del SGIQ a nivell de centre docent, tenint en compte que 

https://seu.udg.edu/tabid/15331/Default.aspx?disposicio=780&num=4/2015
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una part dels processos que el SGIQ inclou són responsabilitat directa del centre docent i una altra són 
processos transversals de la Universitat, els quals seguiran necessàriament directrius comunes a tots els 
centres. Per la seva importància, destaca el rol del responsable de qualitat del centre, que té com a 
funcions: 1) Coordinació, seguiment i millora dels processos de qualitat del centre; 2 Coordinació, seguiment 
i millora de la implantació del SGIQ a nivell de centre docent. 
 
En segon lloc, la participació de tots els col·lectius implicats es garanteix a través dels instruments explicats 
a continuació en el subestàndard 3.2 
 
En tercer lloc, remetem als diferents processos del SGIQ per veure igualment la participació dels col·lectius 
en cada un d’ells, segons cada cas. (evidència 3.3.01) 
 
Finalment, la participació activa dels grups d’interès es promou per mitjà de tots els processos de 
comunicació i transparència vinculats al marc VSMA, amb procediments i períodes establerts de consulta 
directa i/o exposició pública d’informes i resultats. 
 
Així mateix, volem fer constar que la majoria dels estudis de la FL ja han superat la seva primera acreditació 
(la comunicació d’AQU al respecte va arribar el 21 d’abril de 2016); els informes corresponents es poden 
consultar en les webs següents: 
 

- Procés d’acreditació FL: 
http://www.udg.edu/fll/Proc%C3%A9sdacreditaci%C3%B3/tabid/22742/language/ca-ES/Default.aspx 

- Qualitat UdG:  
http://www.udg.edu/udgqualitat/Estudis/Acreditaci%C3%B3det%C3%ADtols/tabid/22516/language/c
a-ES/Default.aspx 

 
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. 

 
Una de les darreres millores introduïdes en el model de qualitat de la UdG ha estat la uniformització de la 
plana de qualitat del centre docent que inclou un apartat específic amb informació completa i exhaustiva 
sobre els indicadors més rellevants de les titulacions així com les evidències necessàries en els 
processos del marc VSMA. L’accés a aquesta plana, que actualment està encara en procés de construcció, 
és obert i universal. Igualment es procedirà a una reestructuració de la plana web de qualitat de la 
Universitat (v. proposta de millora IAI/16/07). 
 
Quant als indicadors, i fins que la nova plana web no estigui plenament operativa, el centre docent té a la 
seva disposició un corpus d’indicadors complet i actualitzat, per mitjà d’un espai web dissenyat ex 
professo en el seu moment i que mostra els indicadors agrupats segons els estàndards d’acreditació 
(evidència 3.3.08). En aquest espai web el centre docent hi troba no solament les darreres dades de 
referència, sinó també la seva evolució i, en els casos en què pot ser de major interès, la desagregació de 
les mateixes. 

 
Els estàndards Sistema de Gestió Interna de Qualitat i Pertinència de la informació pública no van 
acompanyats de cap indicador. Els altres quatre disposen de les dades relacionades amb: 
 

- Qualitat del programa formatiu: oferta, accés, matrícula, perfil dels estudiants (procedència, notes tall, 
notes d’accés i vies d’accés) 
- Adequació del professorat al programa formatiu: docència impartida per doctors, distribució per 
categories docents, professorat permanent, professorat acreditat, trams de docència i de recerca. 
- Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge: mitjana d'accessos al campus virtual per estudiant, 
satisfacció amb les tutories acadèmiques, pràctiques externes, mobilitat. 

http://www.udg.edu/udgqualitat/Sistemainterndegarantiadelaqualitat/SIGQalaUdG/tabid/16273/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/fll/Proc%C3%A9sdacreditaci%C3%B3/tabid/22742/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/udgqualitat/Estudis/Acreditaci%C3%B3det%C3%ADtols/tabid/22516/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/udgqualitat/Estudis/Acreditaci%C3%B3det%C3%ADtols/tabid/22516/language/ca-ES/Default.aspx
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- Qualitat dels resultats del programa formatiu: taxes d’èxit, de rendiment, de graduació, d’eficiència, 
d’abandonament, satisfacció dels estudiants i inserció laboral. 
 

Aquest corpus d’indicadors el calcula centralitzadament el Gabinet de Planificació i Avaluació, al qual el 
centre docent pot demanar en qualsevol moment altres indicadors rellevants. Aquests indicadors 
addicionals esdevenen especialment interessants per a l’anàlisi de les titulacions i es posen a disposició 
també dels altres centres docents. Els indicadors són públics per al darrer any i la seva evolució és 
accessible als responsables acadèmics per mitjà de la intranet.  

 
La informació que contenen és coherent amb els requeriments del marc VSMA, però també són a la base 
d’altres decisions institucionals com per exemple el finançament ordinari anual de les unitats estructurals. La 
vinculació d’uns mateixos indicadors en la presa de decisions interna reforça l’interès dels centres en la 
millora dels seus resultats en el marc de la qualitat dels ensenyaments. 

 
Recentment, l’abril de 2016, AQU ha publicat dos documents relatius als indicadors: l’un, Evidències i 
indicadors mínims per a l’acreditació de graus i màsters; l’altre, Criteris per a l’acreditació “en progrés 
d’excel·lència” i “en condicions”. Les novetats, tendents a la simplificació i homogeneïtzació dels indicadors, 
han fet que la UdG revisi el corpus d’indicadors editats en l’espai web acabat d’explicar i que en modifiqui 
també la seva accessibilitat: el nou corpus d’indicadors de què hem parlat en els paràgrafs inicials d’aquests 
subestàndards seran accessibles a la nova pàgina web de qualitat del centre. Aquesta voluntat de 
transparència està reforçada per la pròpia AQU Catalunya, que edita i publica els indicadors per a 
l’acreditació en el portal Winddat, amb informació procedent d’UNEIX.  

 
Pel que fa a les evidències, la mateixa plana web de qualitat dels centres  identifica, recull i ordena les 
principals evidències vinculades al marc VSMA: memòries i informes de verificació, informes d’acreditació, 
informes de seguiment, plans de millora, etc. Aquests documents principals són de fàcil localització perquè 
estan ordenats cronològicament amb la voluntat que, essent d’accés universal, tothom pugui copsar el 
moment en què es troba la titulació i el camí recorregut. Aquest espai inclourà les altres evidències 
preceptives en els processos del marc VSMA. Algunes d’aquestes evidències, per la seva pròpia 
naturalesa, seran accessibles només a través d’intranet. 

 
D’entre totes les evidències es vol destacar les relacionades amb la satisfacció dels principals grups 
d’interès. La UdG disposa de diferents procediments per conèixer i valorar l’opinió dels diferents col·lectius. 

 
En primer lloc, es recull la informació dels estudiants mitjançant el Qüestionari dels estudiants sobre 
l’actuació docent del professorat (“enquestes de docència”), que s’administra al final de cada semestre. Les 
dades obtingudes s’envien als professors afectats (de totes les assignatures que imparteixen), als degans 
(de totes les assignatures dels estudis impartits al centre, amb independència del departament dels 
professors implicats) i als directors de departaments(els resultats de totes les assignatures impartides pels 
professors del departament, amb independència de l’estudi de la docència). Durant el curs 2015-16 la 
Comissió de Qualitat de la Universitat ha activat tres grups de treballs per a l’anàlisi i millora d’aquest 
procediment clau, de l’índex de resposta, de la difusió dels resultats i de l’ús dels resultats obtinguts. 
Cadascun d’aquests grups ha estat compost per un vicerector, que l’ha presidit, tres o quatre professors, un 
estudiant i un membre del GPA. El nou procediment es posarà en marxa el primer semestre del curs 2016-
17 (v. proposta de millora IAI/16/13). 

 
Pel que fa a l’opinió dels graduats es disposa de dues fonts de dades principals: 

 
- Enquestes als titulats del curs anterior. Aquestes enquestes es van posar en marxa l’any 2015 amb 
un qüestionari adreçat als titulats del curs 2014-15. Enguany ja disposem de dades de dues 
promocions de titulats.  
- Dades d’inserció laboral i de satisfacció dels titulats segons la informació recollida en els estudis 
d’inserció laboral d’AQU Catalunya, que es porten a terme de manera triennal. Es disposa de dades 
de 5 estudis, essent el darrer de 2014 sobre la promoció de sortida de 2009-10. Cal tenir en compte 
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però que les dades són sobre titulats de plans anteriors de diplomatura o llicenciatura i que en alguns 
dels estudis de darrera implantació no es disposa d’aquestes dades. 

 
Referent a ocupadors, AQU Catalunya va portar a terme l’estudi Ocupabilitat i competències dels graduats 
recents: l'opinió d'empreses i institucions, que, tot i no donar dades desagregades de titulacions i 
Universitat, serveix tanmateix per copsar de manera general el grau de satisfacció dels ocupadors envers 
els titulats universitaris. 

 
La visió dels stakeholders la Universitat de Girona la treballa en el marc dels Campus Sectorials. Un 
Campus sectorial és una plataforma facilitadora de la transferència de coneixement i tecnologia, està 
focalitzat en un sector socioeconòmic concret i es basa en la gestió de la demanda de coneixement. La 
seva missió és facilitar proactivament la relació entre les empreses i institucions del sector i la Universitat de 
Girona, sobre la base del coneixement mutu i la promoció i manteniment d’una relació continuada. Cada 
campus disposa de dues estructures externes clau: l’una, el Consell Assessor Sectorial (CAS), constituït per 
un grup reduït de persones escollides per la seva trajectòria professional i personal, totes elles externes a la 
universitat. El CAS esdevé un excel·lent fòrum de debat, que aporta visió estratègica independent, no 
influïda pels condicionants propis de les universitats, i que assessora l’activitat acadèmica del campus tant 
pel que fa a l’orientació i oportunitats de la recerca com en matèria de formació. L’altra. L’Agrupació sectorial 
(AS), que és el conjunt d’empreses i institucions del sector socioeconòmic. Tant amb el CAS com amb l’AS 
hi ha l’oportunitat de valorar els estudis de la UdG, els competències que aquests han de desenvolupar, 
l’anàlisi del mercat laboral del sector i la inserció laboral dels nostres titulats, etc. 

 
La Universitat de Girona participa també en la comissió d’enquestes d’AQU amb l’objectiu de definir i 
implementar altres enquestes com les de satisfacció del professorat respecte del programa formatiu, les 
dels responsables acadèmics sobre el desplegament de les titulacions, etc. (v. proposta de millora IAI/16/14 
i IAI/16/15). 

 
Pel que fa a la satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions docents, la 
Biblioteca efectua estudis periòdics (el darrer de 2014) per conèixer la satisfacció dels seus usuaris, tant de 
professors com d’estudiants. Queda pendent, però, establir la manera de conèixer l’opinió dels estudiants 
amb les instal·lacions més especialitzades com poden ser els laboratoris de pràctiques (v. proposta de 
millora IAI/16/17). 

 
Els resultats agregats d’aquestes enquestes també estaran disponibles en obert a la plana de qualitat del 
centre. 
 

CARACTERÍSTIQUES METODOLÒGIQUES DE L’INSTRUMENT I PROCEDIMENT 
Nom Qüestionari d’opinió dels estudiants sobre 

l’actuació docent del professorat ( Enquestes de 
 Instrument/procediment1 

(Dimensions o ítems de satisfacció inclosos) 
Enquesta via web. 
Procediment d’anàlisi i administració de les enquestes de 
docència. 

Població (N total destinataris) Tots els estudiants de màster  

Percentatge de participació Curs 2015-16:  
M. Iniciació a la recerca en humanitats  19,69% 
M. Ensenyament d’espanyol i català   26% 
M. PPCEL 59,31% 
 Format del lliurament Via Web 

Periodicitat Semestral 

http://www.aqu.cat/doc/doc_69192241_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_69192241_1.pdf
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Valoració de la utilitat del procediment, de la significació de la mostra i de la periodicitat. Aspectes de 
millora. 

 
El procediment és útil ja que permet al professor detectar i corregir aquells aspectes en què no s’assoleix 
un índex de satisfacció adequat. Així mateix permet als responsables acadèmics tenir informació sobre 
l’actuació docent del professorat del seu centre o departament. 
La periodicitat és la correcta. L’aspecte de millora és l’índex de resposta, tema sobre el qual ja s’hi està 
treballant [IAI/16/13] 

 
 

Nom Enquesta d’inserció laboral (AQU Catalunya)  

Instrument/procedim 
ent3 

(Dimensions o ítems de 
satisfacció inclosos) 

Enquesta 

Població (N total 
destinataris) 

Mostra de titulats de graus, màsters i doctorats.  
M. Iniciació a la recerca en humanitats 39 titulats/29 respostes 
M. Ensenyament d’espanyol i català 17 titulats/10 respostes 

Percentatge de 
participació 

M. Iniciació a la recerca en humanitats 74,4% 
M. Ensenyament d’espanyol i català 58,8% 

Format del lliurament Via correu electrònic i telefònic 

Periodicitat Triennal 

Valoració de la utilitat del procediment, de la significació de la mostra i de la periodicitat. Aspectes de 
millora. 

 
El procediment és molt útil ja que ens permet tenir dades molt completes d’inserció i satisfacció d’una 
àmplia de titulats. Les dades són comparables amb la resta d’universitats. S’implementa cada tres anys, 
període que és correcte. En el cas dels màsters, la massa de titulats és baixa i les dades no són tant 
significatives. 

 
 

Nom Enquesta del servei de biblioteca 

Instrument/procediment4 

(Dimensions o ítems de satisfacció inclosos) 
Enquesta 

Població (N total destinataris) Edició 2009 Alumnes: 843/11812 Professors: 233/1337 
Edició 2014 Només alumnes: 1886/12032 (sense centres 
adscrits) 

Percentatge de participació Edició 2009 Alumnes: 7,14%, Professors: 17,43% 
Edició 2014 Alumnes: 16,60% 

Format del lliurament Electrònic 

Periodicitat Quinquennal 

Valoració de la utilitat del procediment, de la significació de la mostra i de la periodicitat. Aspectes de 
millora. 

 
El procediment és útil atès que permet tenir dades objectives de la satisfacció dels usuaris. En la 
segona edició el percentatge d’estudiants ha pujat i es considera correcte tot i que podria 
incrementar-se. La periodicitat està establerta en cada 5 anys, període que es considera correcte. 
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3.3. El SGIQ implementat es revisa periòdicament i genera un pla de millora per a la seva 
millora continua. 
 
La UdG ha revisat en profunditat els procediments del marc VSMA i els instruments amb què els gestiona 
per tal d’ajustar-los a les noves orientacions d’AQU Catalunya relatives sobretot al seguiment i acreditació 
de titulacions i a la certificació del SGIQ (veure estàndard 3.1). 
 
Des de la publicació dels diferents documents d’AQU Catalunya [Guia per al seguiment de les titulacions 
oficials de grau i màster (v. 3.0 Novembre de 2014), Guia per a l’acreditació de les titulacions oficials de grau 
i màster (v. 2.0 Novembre de 2014), Guia per a la certificació de la implantació de sistemes de garantia 
interna de la qualitat (Novembre 2015)], la UdG ha adoptat una visió integradora dels diferents processos 
relatius  a la qualitat de la titulació, que queda resumida en els documents annexos (evidències 3.3.02, 
3.3.03,  3.3.04 i  3.3.05).  
 
S’entén que l’acreditació és la culminació d’un procés de seguiment i de millora contínua i que el SGIQ és 
l’instrument clau per vetllar pel desenvolupament qualitatiu de les titulacions. En el nou plantejament, el Pla 
de Millora resultat dels informes interns i externs de l’acreditació dels ensenyaments identifica i prioritza els 
objectius i les accions de millora a dur a terme a curt i mig termini. En el Pla de millora els responsables de 
qualitat del centre han de vincular els objectius i les actuacions de millora amb els procediments del SGIQ 
que hi estan més directament relacionats. Començant per aquelles actuacions més rellevants i sensibles del 
Pla, l’objectiu és revisar els procediments del SGIQ en paral·lel al desplegament de les actuacions de millora 
mateix. I aquesta revisió es fa amb una triple orientació: 
 

1) transformar el SGIQ institucional en el SGIQ del centre docent, ajustat a les dinàmiques i a la 
realitat del propi centre; 
2) fer-ho progressivament, en base a la intensitat i el ritme fixat en el Pla de Millora mateix;  
3) vincular directament el SGIQ amb el Pla de Millora, de tal manera que, essent aquest darrer un 
document viu i dinàmic, també aquell esdevingui un document d’ús corrent pels responsables de 
qualitat del centre i els diferents col·lectius implicats en cada un d’ells. 

 
La revisió del SIGQ amb l’orientació indicada és responsabilitat de la CQC del centre, que ha d’aprovar els 
procediments revisats, i de la CQ de la Universitat, que ho valida. En totes dues comissions es compta 
amb la participació dels diferents grups d’interès (v. proposta de millora IAI/16/12). 
 
Atesa la seva importància, entenem que l’acreditació és el moment idoni per replantejar d’arrel el cicle de 
qualitat de les titulacions. La idea és que el Pla de Millora resultat del procés d’acreditació és el 
document sobre el qual pivota la millora de la qualitat del centre i dels estudis que s’hi imparteixen. 
Per a això, el primer trimestre del 2016 s’ha revisat a fons el contingut i l’estructuració dels Plans de Millora, 
en base al següent plantejament. El Pla de Millora és... 
 

 Únic: cada centre docent té el seu Pla de Millora, que és únic i abraça totes les titulacions de grau 
i de màster del centre docent, així com el procediments del SGIQ; 

 Complet: el Pla de Millora es genera en el moment de l’acreditació dels estudis, però s’alimenta 
cada any amb els processos de seguiment i modificació de les titulacions; 

 Dinàmic: el Pla de Millora, tot i subjecte a procediments de sistematització i aprovació regulars 
durant el curs acadèmic, està permanentment actualitzat atès que els responsables de les 
actuacions el poden anar informant quan creuen convenient; 

 Viu: tenen accés al Pla de Millora i hi poden interactuar tots els agents responsables dels objectius 
i actuacions de millora i dels processos del SGIQ. El responsable de qualitat del centre és 
responsable també del treball coordinat dels agents implicats; 

 Exhaustiu: el contingut del Pla de Millora conté tots els elements necessaris per identificar la 
procedència de les actuacions proposades i fer-ne el seguiment i valoració oportuns; 

 Rigorós: les propostes de millora estan fonamentades en les valoracions fetes en els informes 
d’acreditació, seguiment i modificació dels estudis o en la revisió dels procediments del SGIQ; 
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 Sistemàtic: l’estructura del Pla, prefixada per a tota la Universitat i traslladada a un aplicatiu web 
que en facilita la complementació i el seguiment, permet la total traçabilitat de les actuacions i el 
seu desplegament temporal: Mentre el Servei Informàtic no acabi el total desenvolupament 
d’aquest aplicatiu web, els plans de millora es gestionen per mitjà d’un llibre excel (v. annex XXX); 

 Transparent. tots els col·lectius tenen accés al Pla de Millora a través de la pàgina web de qualitat 
del centre. 

 
Aquest pla de millora, que incorpora la revisió dels processos del SGIQ del centre, neix en el moment inicial 
de l’acreditació dels estudis, però és assumit de manera immediata per la Comissió de Qualitat del Centre i 
pels responsables de qualitat del centre. Considerem que aquest Pla de Millora és l’informe que dóna 
compte de la revisió dels procediments del SGIC del centre arrel de la reflexió sobre el seu funcionament. 
 
La connexió entre el Pla de Millora i el SGIQ és clara. Les millores que es proposin en els procediments del 
SGIQ s’incorporen automàticament en el Pla de Millora del centre i, a la vegada, les accions de millora 
detectades en el marc VSMA comporten la revisió i actualització dels procediments del SGIQ. Aquesta visió 
de conjunt entre ambdós processos facilita avançar harmònicament en la ciclicitat de la millora contínua de 
les titulacions 
 
La FL disposa ja d’un pla de millora (PMFL)  a partir de l’acreditació dels estudis de grau que imparteix i del 
Màster en Comunicació i Estudis Culturals l’any 2016 (evidència 3.3.10). Algunes de les propostes ja ferien 
referència al conjunt dels màsters; les propostes de millora que es plantegen en la present memòria per 
incrementar  la qualitats del MIPPCEL també s’integraran en aquest pla de millora.  
 
Com que el MIPPCEL només ha realitzat un informe de seguiment, com s’ha dit abans, les millores que s’hi 
van indicar encara estan en procés de realització.  
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Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu 

 
 
4.1. El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica exigits per les 
titulacions del centre i té suficient i valorada experiència docent, investigadora i, si escau, 
professional. 
 
 
L’equip docent del màster presenta evidències ben clares de la seva qualitat i adequació per impartir 
satisfactòriament la docència encarregada. En aquesta introducció només volem mostrar algunes dades 
significatives que més endavant es desglossaran per a cada universitat. En total, participen en la docència 
del màster 57 professores i professors, tots doctors. En total, s’acumulen 109 trams de recerca estatals i 178 
trams de docència autonòmics. 
Una mostra qualitativa de la qualitat del professorat és en les distincions, reconeixements i participació en 
comissions i d’altres organismes d’alt nivell científic i acadèmic. Així, imparteix docència el professor Joan 
Nogué, director de l’Observatori del Paisatge de Catalunya, que entre d’altres va rebre l’any 2009 el premi 
Rei Jaume I d’ “Urbanisme, Paisatge i Societat” i que actualment és membre de la Fundació Benetton, Studi 
Ricerche. També és de destacar la tasca del professor Emili Garcia Berthou, que ha rebut diferents premis 
de recerca entre els que podem destacar la Distinció de la Generalitat de Catalunya per a la promoció de la 
recerca Universitària el 2004. Així mateix el professor Martí Boada que entre altres distincions és premi 
“"Premi Global 500" Roll Honour de Naciones Unidas. 1995” Premi de Medi Ambient 2007 i Premio Nacional 
de Medio Ambiente, 2005. Antoni Tulla Premi Medi Ambient 2004 També cal mencionar els professors 
Josep Calbò i, David Saurí membres del grup d’experts en Canvi Climàtic de Catalunya. En el marc de la 
recerca bona part del professorat del màster els professorat està vinculat a diferents centres i instituts de 
recerca, transferència i divulgació; en el cas de la UdG a l’Institut de Medi Ambient de la UdG  o bé a la 
Càtedra de Geografia i Pensament territorial. En el cas de la UAB a l’Institut de Ciències i Tecnologia 
Ambientals (ICTA), Centre d’Estudis Demogràfics (CED) o Institut d’Estudis Metropolitans i Regionals de 
Barcelona.  
Finalment, i com a mostra de la qualitat docent i investigador de les universitats, cal assenyalar que l’àmbit 
al qual pertany el màster a la UAB es troba entre les posicions 51 i 100 de la quarta edició del QS World 
University Rankings by Subject (http://www.topuniversities.com/university-rankings).  
 
 
Universitat de Girona 
 
Pel conjunt del màster a la UdG es comptabilitzen un total de 41 professors que imparteixen docència el 
curs 2014-15 que analitzem (evidència 3.4.01). Els docents estan adscrits al Departament de Geografia de 
la FL (12), però també hi ha docents vinculats a altres departaments relacionats amb l’Escola Politècnica 
(14) i la Facultat de Ciències (15), atenent al caràcter pluridisciplinar del màster tal com queda palès en el 
pla docent (evidència 3.4.02). 
 
Taula 4.1. Professorat per categoria i segons doctorat MIPPCEL 2014-15 
(UdG) 

 Perm. 1 Perm. 2 Lectors Associats Altres Total 
% Professorat 

acreditat 
(ANECA/AQU) 

Doctors 34 0 3 3 1 41 83% 
No doctors  0  0 0 0  
TOTAL 34 0 3 3 1 41 83% 
 
 

http://www.topuniversities.com/university-rankings
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Taula 4.2  Hores impartides de docència (HIDA) segons categoria de professorat i doctorat pel 
MIPPCEL- UdG. Curs 2014-15 

 Perm. 1 Perm. 2 Lectors Associats Altres Total 
 

Doctors 537  (86,9%)  28  (4,5%) 53  (8,6%)  618 (100%) 
No doctors      0 

Taula 4.3. Percentatge crèdits impartits de docència (HIDA) segons trams  (Correspon al professorat 
que pot tenir tram) MIPPCEL- UdG. Curs 2014-15 
 Tram de recerca Tram docent 

 Sense Amb tram no 
viu 

Amb tram 
viu Sense Amb tram  

no viu 
Amb tram 

viu 
PPCEL   21% 0% 79% 0% 0% 100% 

Pel curs 2014-2015, i gràcies a una ajuda específica de la UdG, es va poder disposar d’una professora 
visitant que va impartir un seminari addicional al crèdits del màster (evidència 3.4.04) 
 
 
Si analitzem el professorat i el pla docent del curs 2014-15 (evidència 3.4.02), els 61,8 crèdits docents van 
ser impartits per un total de 41 professors, tots doctors, 34 dels quals són a temps complert i estan 
acreditats (taula 4.1.). Acumulen un total de 136 trams docents autonòmics (3,3 trams/prof) i 77 trams de 
recerca autonòmics (1,9 trams/prof). Si tenim present els trams estatals i els professors que els poden 
sol·licitar (28), tenim 128 trams de docència (4,5 trams/prof) i 67 trams de recerca (2,4 trams/prof) (evidència 
3.4.01). 
 
Aquestes xifres demostren el rellevant reconeixement extern i experiència tant docent com investigadora. 
Així mateix els professors han participat en cursos de formació docent per millorar les metodologies docents 
i aplicar noves eines; això es demostra en haver cursat un total de 527 cursos entre els 41 professors 
(evidència 3.4.05)  
 
La Coordinació d’Estudis del màster es l’encarregada de proposar el professorat que impartirà les 
assignatures programades cada curs, basant-se primerament en criteris d’expertesa i d’adequació a les 
línies de recerca en les que treballen, i en segon lloc en la seva disponibilitat. Tanmateix, la temporalitat de 
les assignatures i els respectius horaris sovint s’adapten per tal de garantir que el professorat escollit pugui 
impartir la docència programada. En darrera instància son els Departaments qui finalment s’encarreguen 
d’assignar aquesta càrrega als professors. Val a dir que fins ara s’han respectat sempre les propostes 
d’assignació des dels Consells d’Estudi.  
 
Entre les tasques que el professorat té assignades, cal destacar per la seva rellevància en la formació de 
l’estudiant la tutorització del Treball final de màster (TFM). La Comissió de Govern de la FL va aprovar en 
data 20 de maig de 2014 el reglament que regula el procés d’organització dels TFG i TFM de la FL. Aquesta 
informació és accessible al següent 
enllaç: http://www.udg.edu/Portals/18/TFG/Reglament%20TFG%20i%20TFM%20-20corregit%202.pdf. 
Segons aquest reglament, és responsabilitat de cada estudi nomenar una comissió de tres professors que 
vetlli per la correcció del procés i en particular per l’assignació dels tutors. Les temàtiques del TFM estan 
relacionades, majoritàriament, amb línies de recerca existents a la FL, dada que valorem molt positivament. 
L’assignació dels tutors es fa principalment en funció de l’adequació entre les temàtiques escollides pels 
estudiants i les línies de recerca del professorat. 
 
En el cas del MIPPCEL, aquest té a més de la Normativa general una normativa específica (normativa que 
coneixen tots el estudiants matriculats i que està a la web; evidència 3.4.06). El TFM es pot realitzar en el 

http://www.udg.edu/Portals/18/TFG/Reglament%20TFG%20i%20TFM%20-20corregit%202.pdf


  

 

 
Autoinforme per a l’acreditació d’estudis de 

 la Facultat de Lletres – MIPPCEL 
 
 

 

Autoinforme de la Facultat de Lletres - MIPPCEL  35 
  

marc de qualsevol de les universitats que formen part del programa, fet que creiem que enriqueix les 
possibilitat de recerca, de tutorització i de projecció. 
 
Pel que fa a l’assignació de professorat del TFM, es segueix el reglament esmentat, de manera que el 
coordinador d’Estudis animarà als estudiants a què consultin el web del màster on trobaran informació dels 
grups de recerca vinculats al mateix i també de l’especialitat de cada professor. A partir d’aquí els estudiants 
comentaran amb el coordinador sobre què els agradaria treballar, i aquests els posarà en contacte amb el 
professor-investigador pertinent.  
 
Ens podem trobar que, en algun cas, l’estudiant sol·liciti poder treballar amb algun investigador no vinculat al 
màster, o bé en el si d’alguna empresa o administració (tot està ben definit en la memòria verificada per 
l’AQU). Per aquests treballs, el coordinador d’estudis assigna un professor que actuï de tutor docent 
(sempre acordat prèviament amb aquest). Un cop assignat el TFM, si el treball es realitza en una empresa o 
administració externa es tramitarà el conveni de cooperació educativa extern a la UdG. En aquest pas final 
pot també ser necessari algun consell puntual als estudiants. 
 
Pel que fa a les tutories de pràctiques, el Coordinador és el responsable d’assignar els diversos tutors en 
funció de la tipologia dels llocs de pràctiques i dels interessos dels estudiants (veure els llocs on els 
estudiants han fet les pràctiques a l’evidència 3.4.08). El tutor de pràctiques en fa un seguiment molt 
exhaustiu. Intenta comunicar-se amb l’estudiant cada 15 dies. No existeix, tanmateix, un protocol per regular 
el funcionament de les pràctiques, i ens proposem crear-lo properament (v. proposta de millora ISC/16/03.) 
 

La composició del professorat del màster i la seva expertesa (evidència 3.4.01,  complementada amb el seu 
CV disponible a les webs dels Departaments: Geografia, Economia, Ciències ambientals, Fïsica  , 
Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística, Biologia, Enginyeria mecànica i construcció industrial) 
compleix amb els requeriments de qualificació acadèmica i adequació científica necessaris per a garantir un 
programa formatiu de qualitat. A més, les línies de recerca en què treballen estan alineades amb les 
assignatures que imparteixen al màster com es pot comprovar en el CV de cada professor. Es valora molt 
positivament que la quasi totalitat dels docents treballin en projectes de recerca bàsica o de transferència 
(evidència 3.4.07). Si s’analitzen els projectes de recerca i transferència, queda palès que els projectes són 
d’àmbit nacional i europeu i, en alguns casos internacionals. A més, és pot apreciar que treballen amb grups 
d’altres universitats i centres d’investigació. La majoria de professors pertanyen a Grups de Recerca 
Reconeguts SGR (evidència 3.4.10).  Així es pot afirmar que els professors tenen una alta activitat en 
projectes de recerca i/o transferència, que es pot també constatar a partir del número de publicacions 
indexades i l’índex h dels professors, recollits també a les evidències (evidència 3.4.02 a partir de les dades 
existents a la base de dades SCOPUS.  
 
Evidentment en el cas del MIPPCEL, a més dels professors de la FL i de la UAB es compta amb l’aportació 
–quant a vàlua i ventall d’especialitzacions- del professorat de Venècia, L’Alguer i Lisboa. Molt d’aquest 
professorat té un reconeixement internacional. 
 
La UdG disposa d’unes enquestes específiques per als estudiants sobre les assignatures de màster. El 
coordinador de l’estudi és l’encarregat d’activar-les a la intranet durant el període que creu adequat per a 
què els estudiants les puguin contestar. A més, durant aquest període el coordinador recorda que les 
enquestes estan obertes i la importància de contestar-les. 
 
Pel que respecta el màster PPCEL es disposen de molt poques dades pel curs analitzat, amb una 
participació molt i molt baixa. A més nomes es fa referència a les enquestes del primer curs. La poca 
quantitat de respostes fa que la valoració sobre els indicadors que cobreix l’enquesta siguin només valors 
de referència. En tots els indicadors s’obtenen puntuacions per sobre de 3 essent 5 la puntuació màxima 
(evidència xxx). En particular, els estudiants valoren positivament el professorat (majoritàriament per sobre 
el 4,5), la coordinació entre assignatures (3,5/5), la claredat en els criteris d’avaluació (3,5/5) i l’adquisició de 
coneixements avançats en la temàtica (4/5). Si s’han detectat alguns problemes puntuals en una 

http://www.udg.edu/depgeo/Eldepartament/Personal/tabid/13637/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/depec/Eldepartament/Personal/tabid/3671/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/depca/Personal/tabid/3551/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/depf/Personal/tabid/3821/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/depimae/ElDepartament/Personal/tabid/3881/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/depb/Eldepartament/Personal/tabid/3521/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/depemci/Personal/tabid/3761/language/ca-ES/Default.aspx
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assignatura, des de la coordinació del màster s’ha parlat amb el professor o professors pertinents per tal de 
resoldre el problema. El PLMFL contempla com a acció de millora augmentar la participació del estudiants 
en les enquestes (v. proposta de millora IAI/16/13) 

Taula 4.4. Crèdits impartits de docència (HIDA) segons tipologia del professorat a les assignatures 
seleccionades pel MIPPCEL- UdG Curs 2014-15 

Fitxa matèries 
per titulació Assignatura 

Nombre 
ECTS 

(Teoria / 
Pràctica) 

Departament / Àrea 
assignada 

Alumnes 
curs n 

Nombre 
Grups curs 

n 
(Teoria / 
Pràctica) 

Assignatura 1 
Impactes i adaptació a 
l’activitat humana, el 
territori i el paisatge 

6/3 
DPT.Geografia / 
geo.humana/geo 

física/ geo regional 
13 1 

Assignatura 2 Bases científiques del 
canvi ambiental 6/3 

DPT. Física /Física 
aplicada/matèria 

condensada 
16 1 

TFM 
Treball final de màster 

 
(CURS 2014-15) 

18 DPT de geografia/  4 n/a 

 
 
Universitat Autònoma de Barcelona 
 
La docència del màster a la UAB en el curs 2016-17 fou impartida per 16 professors (evidència 3.4.03) Tot 
el personal docent està adscrit al departament de Geografia de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB.  
 

Taula 4.1.1 Professorat per categoria i segons doctorat (UAB) Curs 2014-15 
 

 Perm. 1 Agregat 
interí Associats Total 

% Professorat 
acreditat 

(ANECA/AQU) 
Doctors 13 1 2 16 - 
No doctors     - 
TOTAL 13 1 3 16 - 
 
 

Taula 4.2. 1 Hores impartides de docència (HIDA) segons categoria de professorat i doctorat pel 
màster PPCEL- UAB. Curs 2014-15 

 Perm. 1 Agregat 
interí Associats Altres Total 

 
Doctors 328,35 

(89,74%) 
18,75 

(5,12%) 
18,75 (5,12%)  365,85 

(100%) 
No doctors      

Taula 4.3.1 Percentatge crèdits impartits de docència (HIDA) segons trams  (Correspon al 
professorat que pot tenir tram) màster PPCEL- UAB. Curs 2014-15 
 Tram de recerca Tram docent 
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 Sense Amb tram no 
viu 

Amb tram 
viu Sense Amb tram  

no viu 
Amb tram 

viu 
UAB   0% 0% 100% 0% 0% 100% 

 
 
Si analitzem el professorat i el pla docent del curs 2014-15 (evidencia 3.4.11 a i b ), els 54 crèdits docents 
van ser impartit per un total de 16 professores i professors, tots doctors . D’aquest professorat, 13 són 
permanents (11 TU i 2 CU), 14  a temps complet (el 13 permanents  i 1 agregat interí). Aquests docents 
acumulen 42 trams de docència autonòmics (i 53 d’estatals). De mitjana, 2,65 trams per docent (cal tenir en 
compte, però, l’agregat interí al provenir d’una plaça de Ramon i Cajal no pot demanar trams, ni docents ni 
estatals). Pel que fa al trams de recerca estatals, el professorat permanent amb possibilitats legals de 
demanar sexennis de recerca, el setembre de 2015, el 100% té el sexenni “viu”. De mitjana, el nombre de 
sexennis per professor és de 2,46. En total, els professorat del màster suma 32 sexennis de recerca. Pel 
que fa al no permanent, la xifra hauria de ser més alta però com s’ha mencionat anteriorment, el professorat 
agregat interí provinent del programa Ramón y Cajal no pot demanar els sexennis; no obstant, tal com es 
pot observar en el seu cv, té la suficiència investigadora demostrada. En aquest enllaç s poden consultar el 
cv del professorat http://geronimo.uab.cat/curriculumsprofessorat/resultat.php . 
 
Així mateix, aquesta experiència de recerca es veu igualment reflectida en la participació i direcció de 
projectes de recerca. Tal com pot observar-se tot el professorat  participar en projectes competitius i grups 
consolidats (SGR) excepte un professor associat. Entre el professorat sis són IP de projecte competitiu de 
ministeri i tres de SGR. (evidència 3.4.11 a i b ) 
 
L’experiència professional del professorat contractat a temps parcial que fa docència al màster és 
l’adequada pel que fa  les matèries que dóna. Es tracta d’especialistes en l’àmbit de la planificació territorial i 
ambiental i desenvolupen la seva tasca professional en institucions com l’Institut d’Estudis Regionals i 
Metropolitans de Barcelona i al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Cal 
esmentar encara, l’experiència professional de professorat a temps complert en l’àmbit de la gestió, 
planificació i investigació dirigint àmbits de l’administració com ara la Secretaria de Política Territorial de la 
Generalitat de Catalunya, la Direcció de l’Institut d’Estudis Territorials i Metropolitans de Barcelona, entre 
altres (evidència 3.4.12). 
 
Com en el cas de la UdG, la Coordinació local d’Estudis del màster a la UAB es l’encarregada de proposar 
el professorat que impartirà les assignatures programades cada curs, basant-se primerament en criteris 
d’expertesa i d’adequació a les línies de recerca en les que hi treballen, i en segon lloc en la seva 
disponibilitat.  
 
Pel que fa a l’assignació de professorat del TFM, a la UAB es fan tutories individuals amb els estudiants per 
tal de posar en contacte estudiants amb professors a partir dels interessos de recerca dels primers. Tal 
como preveure el pla d’estudis del màster, la direcció del TFM pot recaure en algun professor o professora 
que no sigui de la UAB; en aquest cas, però, hi ha un tutor de la mateixa UAB. 
Pel que fa a les tutories de pràctiques, el responsable de l’assignatura de pràctiques posa en contacte 
estudiants i empreses o institucions  a partir de les preferències dels estudiants. Com en el cas de la UdG, 
No existeix, tanmateix, un protocol per regular el funcionament de les pràctiques, i ens proposem crear-lo 
properament (v. proposta de millora ISC/16/03.). 
 
 
 
 
 
 
 

http://geronimo.uab.cat/curriculumsprofessorat/resultat.php


  

 

 
Autoinforme per a l’acreditació d’estudis de 

 la Facultat de Lletres – MIPPCEL 
 
 

 

Autoinforme de la Facultat de Lletres - MIPPCEL  38 
  

Taula 4.4.1 Crèdits impartits de docència (HIDA) segons tipologia del professorat a les assignatures 
seleccionades pel MIPPCEL- UdG Curs 2014-15 
 

Fitxa matèries 
per titulació Assignatura 

Nombre 
ECTS 

(Teoria / 
Pràctica) 

Departament / Àrea 
assignada 

Alumnes 
curs n 

Nombre 
Grups curs 

n 
(Teoria / 
Pràctica) 

Assignatura 1 Planejament Territorial 
(2014-15) 6/3 

DPT.Geografia / 
geo.humana/geo 

física/ geo regional 
19 1 

Assignatura 2 
Desenvolupament 
Local i Territorial 

(2015-16) 
4/2 

DPT.Geografia / 
geo.humana/geo 

física/ geo regional 
2 1 

TFM Treball final de màster 
(2015-16) 18 

DPT de Ciències 
Ambientals/ DPT de 
geografia/ DPT de 

física. 

4 n/a 

 
 
 
4.2. El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per 
desenvolupar les seves funcions i atendre els estudiants. 
 
Universitat de Girona 
 
En el punt anterior ja hem comentat el número de professor implicats així com el seu perfil. L’assignació de 
crèdits al màster està comptabilitzada en el pla docent de cada professor en funció del cos al que pertany i 
del conjunt de trams de recerca que te cadascun. 
 
La dedicació del professorat al màster, en la majoria de casos, no sobrepassa els tres crèdits i per tant, la 
considerem perfectament assumible. Més enllà de les altres dedicacions que puguin tenir, la seva expertesa 
en la matèria facilita la planificació docent de l’assignatura, el seguiment i l’avaluació. Cal destacar també 
que es disposa d’una plantilla molt consolidada (el % d’hores impartides per professors permanents es 
superior al 75%). 
 
Pel que fa al càlcul de la ràtio entre professors i estudiants varia en funció de si es calcula només a partir del 
estudiats matriculats a la UdG o UAB, o si considerem els alumnes matriculats en algunes assignatures  
(uns 30 crèdits) als que hem de sumar-hi els alumnes procedents de les  universitats italianes i portugueses. 
Tanmateix, sigui quin sigui el càlcul, el ratio entre estudiants i professors a temps complet és força baix. Això 
fa que els estudiants puguin ser ben atesos i es pugui fer un seguiment eficient del seu aprenentatge. Per a 
facilitar i atendre adequadament als estudiants el mecanisme que s’utilitza més típicament és concertar hora 
de tutoria amb el professor mitjançant correu electrònic. Aquesta és una molt bona manera d’organitzar 
l’atenció als estudiants. 
 
Aquesta ràtio baixa també és important a l’hora de les assignacions de tutor pel TFM. En la majoria dels 
casos, a partir de la demandes dels estudiants es poden assignar els millors experts en la matèria com a 
tutors i designar tribunals de TFM específics per a cada treball millorant la seva avaluació.  
 
Per altra banda, tot i que com ja hem dit en una altra ocasió hi ha molt poques respostes, les enquestes de 
docència també ens permeten conèixer el grau de satisfacció de l’alumnat pel que fa a l’atenció del 
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professorat. La pregunta “Es mostra accessible i dóna suport més enllà de la classe” ens permet avaluar la 
disponibilitat dels professors i el seu grau d’implicació en l’estudi i de suport específic a l’estudiant. Els 
resultats obtinguts demostren que la valoració que fan els estudiants de l’atenció rebuda és positiva. 
(evidència xxx).  
 
Finalment destacar que és habitual que al llarg del curs es convidi a investigadors o professionals experts a 
impartir conferències o seminaris en el marc d’alguna assignatura. Aquesta visió externa complementa la 
formació de l’estudiant. 

Taula 4.5 Percentatge d’hores impartides de docència (HIDA) segons tipologia del professorat a les 
assignatures seleccionades pel MIPPCEL Curs 2014-2015 

Fitxa 
professorat per 

titulació 

Perm. 1 Perm. 2 Lectors Associats 
Doctors 

Associats no 
doctors 

Altres Total 
 

Assignatura 1 100%      100% 
Assignatura 2 100%      100% 
TFM 93%  . 7% (1TFM)   100% 
 
En resum considerem doncs que el nombre de professors implicats en el màster és suficient i de solvència 
contrastada 
.  
 
Universitat Autònoma de Barcelona 
 
En termes generals la Facultat de Filosofia i Lletres compta amb el professorat suficient i disposa de la 
dedicació adequada per a desenvolupar les seves funcions i atendre als estudiants. 
Les ràtios alumne per professor en els graus són adequades (evidència 3.4.13). Les ràtios alumne per 
professor en el màsters durant el curs 14-15 són adequades, i se solen situar entre els 9-12 en la majoria 
dels màsters. No obstant, en el cas del nostre màster, per les característiques explicades anteriorment, i 
com s’apunta ara mateix pel cas de la UdG, la ràtio és força més baixa i sobretot varia considerablement 
segons s’hi incloguin els estudiants procedents de les universitats italianes i portuguesa o no s’incloguin.  
Pel que fa a la dedicació docent del professorat, aquesta s’adequa plenament al Model de Dedicació 
Acadèmica aprovat pel Consell de Govern de la UAB el 23 de gener del 2014. Aquest model preveu una 
dedicació bàsica/professor de 24 ECTS (200 h. presencials) que pot augmentar o disminuir en una forquilla 
de 16 (160 h. presencials) a 28 ECTS (240 h. presencials) en funció de la intensitat investigadora de cada 
professor. En el còmput de la dedicació docent a més de les hores presencials a l’aula, es compten les 
hores d’atenció, de tutorització i d’avaluació dels estudiants; aquestes resulten de multiplicar cada hora 
presencial per un factor que varien d’acord amb la dimensió del grup de docència.  

Taula 4.5.1 Percentatge d’hores impartides de docència (HIDA) segons tipologia del professorat a les 
assignatures seleccionades pel MIPPCEL Curs 2014-2015 UAB 

Fitxa 
professorat per 

titulació 

Perm. 1 Perm. 2 Agregat 
interí 

Associats 
Doctors 

Associats no 
doctors 

Altres Total 
 

Assignatura 1 88,9%   11,1%   100% 
Assignatura 2 50%  50%    100% 
TFM 75%  . 25% (1TFM)   100% 
 
 
 

http://www.uab.cat/doc/Dedicacio_academica_professorat_UAB
http://www.uab.cat/doc/Dedicacio_academica_professorat_UAB
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4.3. La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat docent del 
professorat. 
 
Universitat de Girona 

Des del punt de vista del suport institucional, la UdG disposa del Servei de Recursos Humans que és el 
responsable de la gestió de tot el que fa referència a les persones que desenvolupen la seva activitat 
professional a la universitat, sigui dins l’àmbit acadèmic o bé dins l’àmbit de l’administració i serveis. Formen 
part de les seves tasques el correcte procés de selecció i accés, la vinculació contractual i gestió de la vida 
laboral de les persones, els temes retributius i altres qüestions que s’hi relacionen. Se n’ocupen també 
d’altres qüestions més vinculades a temes de desenvolupament i organitzatius (formació, desenvolupament 
competencial, valoració dels llocs de treball...), les relacions laborals i l’atenció i l’assessorament en matèria 
de personal a totes les treballadores i treballadors. 

A través de la intranet de la UdG (“la meva”), s’accedeix (entrant a la pestanya ”personal”) a la informació i 
documentació que el Servei de Recursos Humans té a disposició dels diferents col·lectius (InfoPDI, 
InfoPAS).  

Tal com es pot constatar en l’evidència 3.4.05, l’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach (ICE) de la 
UdG, en la seva secció de Docència Universitària, ofereix suport i oportunitats per a millorar l’activitat docent 
del personal acadèmic en la mesura que es proposa els següents objectius formatius per al personal 
acadèmic de la institució: 

• Col·laborar amb els centres i els òrgans competents de la Universitat per al progrés en la millora 
docent. 

• Promoure espais de reflexió i debat sobre la millora i la innovació en docència. 
• Facilitar l'aproximació i el coneixement de metodologies innovadores en docència. 
• Desenvolupar i difondre materials de suport a la docència. 

Per a la consecució dels esmentats objectius, aquest institut organitza un conjunt d’activitats de diferent 
tipologia: cursos i seminaris, xarxes d’intercanvi i les xarxes d’innovació docent (XID), assessorament i 
suport a projectes, jornades i congressos, postgraus, etc. 

Aquestes activitats formatives poden ser d’oferta general i obertes a tot el personal acadèmic o bé poden 
respondre a una demanda concreta d’un centre, departament o grup de professors (existeix un formulari 
online en la mateixa web per a fer la demanda formativa en el moment que faci falta).  Tot i que 
majoritàriament aquestes activitats són presencials, l’ICE promou la realització de cursos semi presencials i 
en línia referits a l’ús d’eines informàtiques i l’aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació a 
la docència. Cada setmana es recorda (via correu electrònic Newsletter ICE) a tot el personal acadèmic 
l’oferta formativa en actiu i també la programada per a les properes setmanes i mesos.  

La participació en aquest tipus d’activitats de formació a l’ICE per part del conjunt de professorat de la FL és 
alta; des del curs 2008-09 hi ha pres part un total de 156 membres del PDI de la FL. Des de l’ICE es passen 
enquestes de satisfacció de les activitats; en el cas de les organitzades a la FL (de la resta no en tenim les 
dades) la satisfacció dels participants és alta. Des de l’any 2009 l’ICE ha organitzat un total de 10 activitats 
específiques de formació a la Facultat de Lletres. Es pot comprovar la participació de professorat del 
MIPPCEL a les activitats de l’ICE a l’evidència 3.4.05.  

Destaquen també les xarxes d’intercanvi o Xarxes d’Innovació Docent (XID) que, coordinades per l’ICE, 
estan integrades per personal acadèmic de la UdG interessat a emprendre un procés de formació basat en 
la reflexió sobre la pròpia pràctica. Alguns exemples són: XID Aprenentatge Basat en Problemes, XID 
Aprenentatge Cooperatiu, XID Aprenentatge Reflexiu o XID Aprenentatge Servei.  

D’altra banda, la UdG també disposa d’un Servei de Llengües Modernes que ofereix diferents serveis de 
suport als membres de la comunitat universitària: suport lingüístic (revisió i traducció de textos 
administratius, acadèmics i de recerca, per al PAS i PDI, informació sobre recursos lingüístics); formació 
lingüística (cursos generals i específics d’anglès, alemany, català, francès i espanyol per a estrangers, en 

http://www.udg.edu/ice/DocenciaUniversitaria/tabid/5598/language/ca-ES/Default.aspx#Cursos%20i%20seminaris
http://www.udg.edu/ice/DocenciaUniversitaria/tabid/5598/language/ca-ES/Default.aspx#Xarxes%20d%E2%80%99intercanvi
http://www.udg.edu/ice/DocenciaUniversitaria/tabid/5598/language/ca-ES/Default.aspx#Assessorament%20i%20suport%20a%20projectes
http://www.udg.edu/ice/DocenciaUniversitaria/tabid/5598/language/ca-ES/Default.aspx#Assessorament%20i%20suport%20a%20projectes
http://www.udg.edu/ice/DocenciaUniversitaria/tabid/5598/language/ca-ES/Default.aspx#Jornades%20i%20Congressos:
http://www.udg.edu/ice/DocenciaUniversitaria/tabid/5598/language/ca-ES/Default.aspx#Postgraus
http://www.udg.edu/projectes/XIDICE/Xarxesd%E2%80%99InnovacioDocent/XIDAprenentatgeCooperatiu/tabid/17347/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/projectes/XIDICE/Xarxesd%E2%80%99InnovacioDocent/XIDAprenentatgeCooperatiu/tabid/17347/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/projectes/XIDICE/Xarxesd%E2%80%99InnovacioDocent/XIDAprenentatgeReflexiu/tabid/17351/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/projectes/XIDICE/Xarxesd%E2%80%99InnovacioDocent/XIDAprenentatgeServei/tabid/19131/language/ca-ES/Default.aspx
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modalitats presencials, semipresencials i virtuals), acreditació de coneixements d’idiomes (exàmens de 
Cambridge, exàmens oficials de llengua catalana i exàmens d’espanyol per l’Instituto Cervantes); i promoció 
de les llengües (tàndems lingüístics, activitats culturals). Algunes d’aquestes sessions de formació es poden 
impartir al propi centre de la FL en funció de la demanda, com és el cas dels cursos d’anglès i també els 
específics de preparació per ensenyar en anglès, que s’han fet en diverses ocasions. Des del 2009-10 hi ha 
participat 90 professors de la FL.  

Des de diversos àmbits de la Universitat també s’ofereixen puntualment altres sessions de formació com, 
per exemple, el programa de conferències “Càpsules de coneixement”, organitzat des del Vicerectorat de 
Recerca, adreçat a resoldre els dubtes dels investigadors sobre temes relatius a la recerca i la transferència; 
o bé, des de la Biblioteca, activitats relatives a qüestions de cerca d’informació, comunicació i difusió de 
l’activitat científica (http://www.udg.edu/biblioteca/LaBibliotecaforma/tabid/12421/language/ca-
ES/Default.aspx#investigadors).  

 
Universitat Autònoma de Barcelona 
 
La UAB compta amb un àmbit de Formació i d'Innovació Docent la missió del qual és desenvolupar la 
política de formació del PDI d'acord amb el Sistema de Garantia Interna de Qualitat, contribuint al procés 
d'innovació, avaluació i millora de la qualitat de l’ensenyament superior. 
La Unitat de Formació i d'Innovació Docent de la UAB http://www.uab.cat/web/unitat-de-formacio-i-
innovacio-docent-1096482420642.html porta a terme un ampli ventall d'actuacions en diferents aspectes i 
serveis per a la formació i l'assessorament del professorat universitari amb l'objectiu general de proporcionar 
al professorat els instruments, estratègies i recursos necessaris per al desenvolupament de la seva tasca 
docent.  
El Pla de Formació de la UAB té com objectiu contribuir a la millora de l’activitat acadèmica mitjançant un 
conjunt d’accions orientades a: 

1. Reflexionar sobre la formació per competències i aprendre a dissenyar les assignatures utilitzant 
estratègies d'ensenyament-aprenentatge i sistemes d'avaluació que responguin a les exigències 
d'aquest model de formació.  

2. Avaluar el paper de les metodologies actives en el nou marc de l'espai europeu i conèixer com 
seleccionar i posar en pràctica el ventall d'estratègies d'ensenyament-aprenentatge, d'acord amb els 
objectius de l'assignatura.  

3. Aportar recursos per a la utilització de les TICs com a eines de suport a la docència.  
4. Compartir entre el professorat les experiències sobre el procés d'adaptació de les titulacions a 

l'EEES per tal de generar sinergia i potenciar l'intercanvi i la difusió d'experiències de bones 
practiques. 

  
La oferta formativa s’organitza en quatre tipus d’activitats: 

• Cursos de Formació per professorat novell (FDES): aquest programa d’acreditació té com 
objectiu desenvolupar les competències docents bàsiques del professorat universitari. Es configura 
en base a cursos obligatoris i tallers optatius a triar segons l’oferta formativa.  

• Tallers: dissenyats amb l’objectiu de presentar metodologies d’ensenyament-aprenentatge i oferir 
un suport a tots aquells participants interessats en implementar dita metodologia en la seva pràctica 
docent.  

• Jornades Temàtiques: permeten donar a conèixer els temes més actuals d’innovació docent i es 
realitzen al llarg d’un mateix dia.  

• Cursos: els cursos aporten eines pràctiques de suport a la funció docent relacionades amb la 
comunicació, les tecnologies de la informació, el desenvolupament de les competències personals, 
etc. 

Amb l'objectiu de millorar constantment el Pla de Formació es realitza una avaluació de cada activitat 
formativa (seminaris, tallers, jornades) mitjançant una enquesta dirigida tant als participants com al 
professorat que realitza la formació. En aquestes enquestes s'avalua el nivell de satisfacció amb relació als 

http://www.udg.edu/biblioteca/LaBibliotecaforma/tabid/12421/language/ca-ES/Default.aspx#investigadors
http://www.udg.edu/biblioteca/LaBibliotecaforma/tabid/12421/language/ca-ES/Default.aspx#investigadors
http://www.uab.cat/web/unitat-de-formacio-i-innovacio-docent-1096482420642.html
http://www.uab.cat/web/unitat-de-formacio-i-innovacio-docent-1096482420642.html
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aspectes tècnics, metodològics i de contingut fent èmfasi en la utilitat d'allò que s'ha après per millorar la 
tasca docent. 
Durant l’any 2014 es va fer una oferta formativa de 13 cursos , sumada l’oferta formativa dirigida al 
professorat permanent i al professorat novell. Un total de 47 docents de la Facultat hi van participar.  
 
A més es van programar cursos de formació a mida a petició de la Facultat de Filosofia i Lletres i del 
Departament de Geografia en els quals van participar 111 persones. Destaquem el dedicat a l’ús de 
l’aplicatiu de les Guies Docents; fins el curs 2013-2014 la Facultat les havia publicat en format pdf, mentre la 
resta de centres de la universitat ja usaven l’aplicatiu esmentat.  
 
El Servei de Llengües ofereix també cursos dirigits al PDI per afavorir la seva activitat en un context 
d’internacionalització progressiva de la universitat, UAB Idiomes Campus ofereix diversos cursos, que 
s’emmarquen en les accions del Pla de Llengües de la UAB: 

- English for Teaching Purposes 
- Research Papers (Humanitats i Ciències Socials) 
- Research Papers (Ciències de la Salut, Ciències Experimentals, Enginyeries) 
- Presenting Research 
- English Pronunciation for Teachers 

 
Així mateix, el Departament de Geografia de la UAB, per tal de donar suport a la millora de la qualitat de 
l’activitat docent del professorat, en els darrers anys s’han organitzat diversos cursos liderats des de la 
coordinació de la titulació amb la col·laboració de l’IDES i el Servei de Llengües de la UAB. L’assistència 
mitjana del professorat als cursos ha estat de 20 persones i la temàtica dels cursos ha estat la següent:  
- “Estratègies d’avaluació continuada presencial i virtual” (3 de febrer de 2014, 3 hores); “Moodle a la 
docència” (22 de novembre de 2013, 4 h. de durada; i 29 de setembre de 2014, 4 hores), “Claus per al 
disseny d’una docència motivadora” (2 de març de 2015, 4 hores) - “Llengua catalana per a professorat de 
matèries no lingüístiques” (5 de febrer de 2016, 3 hores).  
 
  

http://www.uab.cat/doc/PlaFormacioDocentResum2014
http://www.uab.cat/web/estudiar/cursos-uab-idiomes/oferta-de-cursos/llistat-de-cursos/informacio-general/x-1345678213163.html?param1=1345681291771
http://www.uab.cat/doc/ANGLES_ETP
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Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 

 
5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament el procés d’aprenentatge i 
els d’orientació professional faciliten la incorporació al mercat laboral.  
 
Universitat de Girona 
 
La FL està elaborant un Pla d’acció tutorial (PAT), tal i com estableix el PMFL (v. proposta de millora 
ISI/16/22). Malgrat això la FL té igualment establert un sistema d’atenció a l’estudiant, supervisat pels 
Departaments com ja hem indicat en un punt anterior (4.2). Tampoc no podem ignorar que les dimensions 
de la FL i la proximitat entre estudiants i professorat permeten una atenció sovintejada i més informal. Una 
de les facetes mes importants de la tasca dels Coordinadors és precisament la d’atendre els estudiants de 
les titulacions en totes aquelles qüestions que calguin.  
 
Pel que fa als Màsters, l’estudiant està tutoritzat a diferents nivells durant el curs; en el cas concret del 
MIPPCEL es duu a terme aquesta tutorització a partir de diferents accions tutorials en un Pla d’Acció 
Tutorial que sintetitzem tot seguit. 
 
Acció tutorial prèvia a la matrícula: el pla de tutorització s’inicia prèviament a la matrícula. El coordinador és 
l’encarregat d’aquesta tasca de manera que atén i informa a aquells estudiants que, sense estar 
necessàriament preinscrits, demanen informació sobre el màster, beques si s’escau, etc. La via de contacte 
principal amb l’estudiant prèvia a la preinscripció és el correu electrònic i si s’escau videoconferència. En el 
cas dels estudiants locals es sol concertar a més una trobada per a resoldre els dubtes de l’estudiant i 
informar del funcionament del màster. 
Un cop l’estudiant formalitza la preinscripció al màster es passa al següent estadi.  
 
Acció tutorial del procés de matrícula: la Unitat tècnica de Màsters (actualment el Centre de Postgraus) 
informa als estudiants dels aspectes més rellevants del procés de matrícula, documents i altres informacions 
rellevants per a un nou estudiant, l’obligatorietat d’una tutoria prèvia a la matrícula, on trobar informació 
sobre allotjament, etc. Així mateix, atén i informa als estudiants amb tots aquells temes relacionats amb la 
documentació requerida per a la matriculació. Aquest punt és especialment important en el cas d’estudiants 
estrangers i/o aquells que s’acullen a convenis de Doble Titulació.  
 
Acció tutorial per l’acollida dels nous estudiants: Previ a la matrícula, s‘organitza una tutoria obligatòria amb 
cada estudiant. La tutoria es fa individualment de forma presencial, telefònica o si és necessària via Skype 
entre l’estudiant i el Coordinador. En aquesta tutoria es resoldran els dubtes que puguin quedar per part de 
l’estudiant, i el Coordinador es presenta com a persona a contactar mentre es cursi el màster per resoldre 
qualsevol qüestió. Així mateix es comenten les assignatures obligatòries i optatives que s’han de cursar, i el 
coordinador aconsella sobre les optatives a escollir segons el perfil de l’estudiant. Per a estudiants que 
treballen, s’aconsella i acorden les assignatures a cursar per a una dedicació parcial. Finalment en aquesta 
tutoria el coordinador procedeix a activar les assignatures escollides a un aplicatiu informàtic específic. A 
partir d’aquest moment l’estudiant podrà procedir amb el procés de matrícula online o presencialment. 
 
Acció tutorial de seguiment dels estudiants durant el curs: El coordinador d’estudis actua també de tutor de 
tots els estudiants del màster  tal com se’ls informa en la tutoria d’acollida. Durant el curs els estudiants es 
posen en contacte per causes personals, canvis de matricula, problemes organitzatius, etc, de manera que 
el coordinador intenta resoldre o aconsellar en cada cas. Per  a qüestions ràpides el medi per comunicar-se 
és el e-mail, mentre que per temes més complexes es concreta dia i  hora de reunió.  
 
Acció tutorial acadèmica en cada assignatura: les realitzen els diferents professors de cada assignatura per 
a resoldre dubtes dels continguts de les diferents assignatures o  com a suport en cas de treballs de 
complexitat. El professor també dona suport a aquells estudiants que per la seva titulació de procedència no 
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tinguin tan bona base com d’altres estudiants. Per a concretar la tutoria és necessari sempre concretar 
prèviament dia i hora amb el professor. 
 
Acció tutorial d’assignació de TFM: tal i com s’ha descrit en detall en l’apartat 4.1, prèvia l’assignació del 
TFM hi ha una sèrie d’etapes que es segueixen, dirigides pel coordinador, per tal d’informar els estudiants 
de les possibles opcions i per garantir els tutors més escaients en funció del projecte escollit i del número de 
treballs tutoritzats per un mateix professor..  
 
Acció tutorial de seguiment de TFM:  El director/tutor del TFM assignat és l’encarregat de fer-ne el 
seguiment  tant del procés d’aprenentatge pràctic com de la redacció de la memòria del TFM i preparació de 
la defensa. En cas que el TFM es realitzi fora la UdG, el seguiment del treball pròpiament dit el continua fent 
el director del treball (extern), mentre que el tutor acadèmic s’encarrega sobretot de verificar que el format i 
estructura del document del TFM i de la defensa sigui l’adequat. 
 
La realització del TFM es regula mitjançant el reglament que ja hem esmentat anteriorment; el MIPPCEL ja  
disposa actualment d’un Protocol de seguiment del TFM, on s’especifiquen molt bé quines son les 
atribucions dels tutors i les feines que cal fer (evidència 3.4.06). 
 
Acció Tutorial de Pràctiques en empresa: L’estudiant s’adreça al coordinador de màster  ja que aquest 
gestiona tant els llocs on es poden portar a terme les pràctiques com els tutors de la FL i de les empreses 
que en faran el seguiment. En el tutor de pràctiques en fa un seguiment molt exhaustiu, i es comunica amb 
l’estudiant cada 15 dies. 
 
Pel que fa a les qüestions de mobilitat, cal tenir present que el MIPPCEL comparteix  programes Erasmus 
de mobilitat amb les altres quatre universitats, donat que és obligatori per a l’alumnat l’estada d’almenys un 
semestre en una universitat diferent de la d’origen. 
 
Pel que fa a la tasca d’orientació professional, la FL està preparant un Pla d’orientació professional que 
inclourà accions dirigides tant als estudiants de màster com als de grau (v. proposta de millora IAI/16/24); 
tanmateix, ja s’han començat a fer algunes activitats formatives en l’àmbit de les noves tecnologies i la 
recerca de feina a través d’internet. A banda d’aquestes activitats pròpies de la FL, la UdG també ofereix 
assessorament en diversos àmbits, com es pot comprovar en els següents enllaços: 
 
-Informació sobre pràctiques en 
empreses: https://www.udg.edu/fc/Pràctiquesenempreses/PE/tabid/4596/language/ca-ES/Default.aspx 
‐ CIAE: http://www.udg.edu/estudia/CIAEInformació/tabid/8542/language/ca-ES/Default.aspx 
Altres aspectes d'interès per als estudiants: 
‐ Allotjament: http://www.udg.edu/tabid/19525/Default.aspx 
‐ Beques i ajuts: http://www.udg.edu/tabid/2668/language/ca-ES/Default.aspx 
‐ Cooperació i voluntariat: http://www.udg.edu/cooperacio/Inici/tabid/1138/language/ca-ES/Default.aspx 
- Borsa de treball: www.udg.edu/borsa 
‐ Suport a persones amb discapacitat: http://www.udg.edu/discapacitats 
‐ Universitat i empresa:  http://www.udg.edu/oue/OficinaUniversitatEmpresa/tabid/22659/Default.aspx 
 
A dia d’avui, la institució està desenvolupant diverses actuacions per reforçar la inserció professional i 
millorar l’ocupabilitat dels estudiants dels darrers cursos, graduats universitaris i doctorats (evidència 
3.5.09). Actualment, n’és responsable l'Oficina de Promoció de l’Ocupació (futura Oficina Universitat i 
Empresa). Les actuacions que s’han portat a terme darrerament són: 
 

- Orientació professional, entesa com a actuacions d’orientació per a la carrera professional i orientació 
en la cerca de feina. Aquestes actuacions es fan tant a nivell individual com grupal, i principalment 
inclouen:  
 

https://www.udg.edu/fc/Pr%C3%A0ctiquesenempreses/PE/tabid/4596/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/estudia/CIAEInformaci%C3%B3/tabid/8542/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/tabid/19525/Default.aspx
http://www.udg.edu/tabid/2668/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/cooperacio/Inici/tabid/1138/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/borsa
http://www.udg.edu/discapacitats
http://www.udg.edu/oue/OficinaUniversitatEmpresa/tabid/22659/Default.aspx
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• Processos d’orientació i inserció personalitzats.  
• Xerrades informatives sobre sortides professionals  
• Tallers / formació per a la cerca de feina  
• Sessions d’orientació professional individual.  
• Formació en competències professionals.  

 
- La prospecció empresarial i intermediació laboral, entesa com a accions relacionades amb la gestió 

d’ofertes de feina, dirigides principalment a acompanyar els nostres universitaris en la seva 
incorporació al mercat de treball.  
 

• Visites a empreses i captació d’entitats per fer pràctiques 
• Assistència i organització de fires de feina   
• Presentacions a empreses i / o programes de captació de talent 
• Gestió de les pràctiques extracurriculars, tant les internes com les externes a la pròpia 

universitat.  
 

- Assessorament a l’emprenedoria i creació d’empreses, entesa com les actuacions d’acompanyament 
per a joves que vulguin crear la seva empresa i accions de difusió i sensibilització d’aquesta àrea com 
a sortida professional. Aquestes actuacions inclouen:  
 

• Xerrades, talleres i cursos de sensibilització sobre l’autoocupació i l’emprenedoria.   
• Organització de fires i congressos d’innovació empresarial.  
• Difusió i organització de convocatòries de beques  

 
 
En termes generals, considerem que les accions d’orientació professional són suficients, però en tot cas el 
pla que estem preparant, com ja hem esmentat, farà incidència en aquells aspectes que calgui millorar.  
 
La UdG també disposa d’un Programa de suport a les persones amb discapacitat (evidència 3.5.10). 
 
Universitat Autònoma de Barcelona 
 
El Pla d’acció tutorial (PAT) de la Facultat de Filosofia i Lletres posa a l’abast dels estudiants les eines i els 
recursos adients per optimitzar el procés d’ensenyament -aprenentatge, potenciar la seva autonomia i 
facilitar la maduració del seu projecte personal i professional. L’acció tutorial, desenvolupada a diversos 
nivells i per diversos agents, ajuda l’estudiant en la integració a l’educació superior o en la transició dels 
estudis de Grau a Màster i dels estudis al món professional, així com en l’aprofitament dels recursos propis i 
de la Universitat per a millorar el seu rendiment acadèmic, bo i respectant sempre l’autonomia personal de 
l’estudiant. Els mecanismes de definició, revisió i millora del PAT estan descrits al Procés P4 (Orientació a 
l’estudiant) del Manual de Processos del Sistema de Garantia Interna de Qualitat. 
(http://www.uab.cat/web/estudiar/graus/sistema-de-garantia-interna-de-qualitat-del-centre/sgiq-de-la-facultat-
1345692259784.html ). 
Les accions tutorials de la UAB i de la Facultat de Filosofia i Lletres contemplen les diverses etapes de la 
vida acadèmica de l’estudiant: 
 
Etapa de pregrau i premàster (ante) 
 
-Sessions informatives prèvies a l’accés (activitats de promoció) sobre els estudis que s’imparteixen a la 
Facultat de Filosofia i Lletres, els requisits per accedir-hi, la durada i les sortides professionals. La majoria 
de les activitats es realitzen en coordinació amb l’Àrea de Promoció i Comunicació de la UAB: Jornada de 
Portes Obertes, Participació en el Saló de l’Ensenyament i en el Saló Futura de Màsters i Postgraus (Fira de 
Barcelona), visites de futurs estudiants, etc. En el cas dels màsters, que cerquen el seu alumnat en un àrea 
d’influència més àmplia, és fonamental la informació que es facilita a través del web de la Facultat i del 
material imprès, principalment tríptics, amplament difós. En cas de dubte, aquesta informació pot ser 

http://www.uab.cat/web/estudiar/graus/sistema-de-garantia-interna-de-qualitat-del-centre/sgiq-de-la-facultat-1345692259784.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/graus/sistema-de-garantia-interna-de-qualitat-del-centre/sgiq-de-la-facultat-1345692259784.html
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complementada a través de les consultes a lletres.respon@uab.cat. Als dos Salons anuals suara esmentats, 
organitzats pel Consell Interuniversitari de Catalunya, col·laboren tots els coordinadors dels diferents graus i 
màsters de la Facultat informant de les característiques més rellevants dels seus títols. 
 
-Sessions d’orientació inicial als estudiants de Grau (Sessions de Rebuda per a la matriculació, Jornades 
d’Acollida, presentacions de les Coordinacions) i de Màster. En ambdós casos a l’estudiant se li presenten 
els serveis de la UAB: Servei de Llengües, Servei d’Activitat Física, Servei de Biblioteques, Servei 
d’Informàtica, Àrea de Participació d’Estudiants. Quant als estudis de Màster l’estudiant sol estar molt més 
informat sobre les característiques de la titulació abans de matricular-s’hi i ja compta amb experiència com a 
discent universitari. Les activitats de tutorització i orientació acadèmica, per tant, s’adapten a aquest caràcter 
diferencial i es planifiquen pensant sobretot en l’aprenentatge de la recerca, atès que els màsters de la 
Facultat de Filosofia i Lletres tenen una clara vocació investigadora, i en l’orientació professional. Els 
màsters també tenen les seves vies de transmissió d’informació (webs, díptics, sessions informatives, etc 
 
Pel que fa al MIPPCEL, es desplega una acció tutorial per a totes les persones interessades en el màster. 
Per als estudiants locals la tutoria és presencial a la mateixa universitat mentre que per la resta es fa per 
mitjans telemàtics. 
 
Etapa d’estudis universitaris (per) 
 
-Sessions d’orientació contínua: Mitjançant la tutoria acadèmica impulsada per la UAB es pretén atendre i 
orientar l’estudiant en els aspectes vinculats amb els mòduls o les assignatures que està cursant i afavorir 
l’excel·lència acadèmica i la formació integral. Els diferents professionals implicats en les activitats cerquen 
solucions mitjançant tutories individualitzades per a problemes de situacions acadèmiques (i, eventualment, 
personals) concretes i intenten orientar l’estudiant en aspectes curriculars que li permetin millorar el seu 
rendiment acadèmic i prendre les decisions més encertades sobre el seu itinerari formatiu. 
L’estudiant pot acollir-se a tutories del professorat de cada assignatura: presencials, en horari fixat 
prèviament o expressament concertats, o virtuals, a través del servei de missatges del “Campus Virtual” de 
la UAB o de la direcció electrònica que s’obté fàcilment a través del “Directori” del web de la UAB. De la 
mateixa manera, s’estableixen tutories voluntàries amb el coordinador de la seva titulació, amb el 
coordinador dels programes d’intercanvi i mobilitat d’estudiants i amb el Vicedegà d’Estudiants. Per a les 
consultes sobre els problemes administratius, els estudiants poden adreçar-se a la Gestió Acadèmica 
mitjançant correu electrònic o en l’ampli horari d’atenció presencial als estudiants: de 10.00 a 13.00 i de 
16.00 a 19.00 hores. 
En casos concrets, en els quals la problemàtica que planteja un estudiant depassa les competències de 
l’equip docent de la Facultat, l’estudiant pot rebre orientació de diversos serveis especialitzats de la 
Universitat Autònoma de Barcelona: Unitat d’Assessorament Psicopedagògic, http://serveis.uab.cat/ice-uap, 
PIUNE (estudiants amb discapacitats funcionals, trastorns d’aprenentatge o malalties de llarga 
duració) https://www.uab.cat/web/discapacitat/el-piune/presentacio-1283323561714.html , Programa de 
Salut de la Fundació Autònoma Solidària https://www.uab.cat/web/salut-1256191998707.html , Observatori 
per a la Igualtat de la UAB https://www.uab.cat/observatori-igualtat 
La Facultat compta amb un Pla d’acció tutorial (PAT) per als estudis de la Facultat, que és accessible al web 
de la Facultat: http://www.uab.cat/doc/PAT . 
 
Pel que fa al MIPPCEL, cal destacar la tutorització de la coordinació local del màster amb els estudiants: 
 

1. Sessió informativa sobre l’elecció de les universitats on poder cursar el tercer 
semestre de curs i sobre els processos interns de la UAB per reserva de places 
d’ajuts a la mobilitat 

2. Tutories individuals per resoldre dubtes sobre aspectes de mobilitat 
3. Sessió informativa sobre l’oferta de Workshops per al curs vigent 
4. Tutories informatives sobre el TFM al llarg del segon semestre 
5. Tutories de matricula per al segon curs (tercer i quart semestres) i assessorament 

per contactar amb les universitats receptores 

mailto:lletres.respon@uab.cat
http://serveis.uab.cat/ice-uap
https://www.uab.cat/web/discapacitat/el-piune/presentacio-1283323561714.html
https://www.uab.cat/web/salut-1256191998707.html
https://www.uab.cat/observatori-igualtat
http://www.uab.cat/doc/PAT
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També es fan tutories amb els responsables dels mòduls. Cal destacar les tutories amb el responsable de 
pràctiques externes en el quart semestre. 

Etapa postuniversitària (post) 
 
La UAB té diversos serveis d’atenció als estudiants en la seva etapa immediatament prèvia a la titulació i a 
l’etapa d’egressats. Els primers se centren en l’orientació professional; els segons amb el manteniment de la 
relació amb el universitat i en el gaudi de serveis propis de la comunitat universitària.  
Quant a l’orientació professional la universitat compta amb el programa UAB Emprèn creat per impulsar les 
actituds generadores d'idees i projectes de negoci de tots els membres de la comunitat universitària. El 
Programa comprèn accions formatives, d'assessorament i d'acompanyament, així com iniciatives per 
afavorir l'intercanvi d'experiències i conèixer de primera mà les vivències dels qui ja han assolit l’èxit amb la 
seva idea. L’experiència i el coneixement dels experts de la Universitat garanteixen una orientació de 
qualitat a mida en tots els aspectes relacionats amb cada projecte. 
Igualment existeixen diversos serveis i ens que fomenten l’emprenedoria. Són: 
 

- Treball Campus: servei dedicat a facilitar la inserció professional d’estudiants i titulats de la Universitat 
al món laboral. Impulsa igualment el desenvolupament d’idees de negoci mitjançant l’acollida i 
l’assessorament dels emprenedors. 

 
- Parc de Recerca UAB: eina de transferència de coneixements i de tecnologia de la Universitat per 

respondre a les necessitats del personal investigador; dóna suport als emprenedors interessats a crear 
una empresa basada en la recerca de qualsevol àmbit de coneixement (spin-off o empresa de base 
tecnològica). 

 
- Centre d’Iniciatives Emprenedores Universitàries (EUTDH-UAB): centre creat a l'Escola Universitària de 

Turisme i Direcció Hotelera de la UAB per fomentar l’esperit emprenedor i la innovació entre els 
membres de la comunitat universitària, i en particular de l’EUTDH. 

 
- TIC Laude: "Plataforma de joves emprenedors universitaris europeus" adreçada a tots els estudiants de 

qualsevol grau i exalumnes de la UAB; facilita formació gratuïta a tots els emprenedors del Campus que 
volen posar en marxa una idea creativa. 

 
En aquest marc general, pel que fa a les accions de la Facultat de Filosofia i Lletres, els estudiants dels 
darrer curs de grau, els estudiants de màster i els graduats dels darrers anys (“alumni”) són convocats: 
- A jornades i sessions informatives específiques en col·laboració amb l’Oficina de Treball Campus, sobre la 
cerca de treball: redacció i presentació del currículum, preparació d’una entrevista de treball, possibilitats de 
treball a l’estranger,... 
- Eventualment, a jornades sobre sortides professionals específiques de cada titulació amb professionals 
externs, organitzades pels Departaments (evidència d’algun cartell anunciador). 
- A una xerrada de presentació de l’esmentat Programa UAB - Emprèn  
 
Els estudiants de la Facultat poden beneficiar-se dels serveis d’orientació professional de la UAB a través de 
l’Oficina Treball - Campus que els facilita la inserció laboral mitjançant l’estada en pràctiques a empreses i el 
contacte amb empreses que fan ofertes de treball. També organitza jornades d’orientació professional i 
sessions per als estudiants que vulguin millorar les seves competències professionals. 
En alguns casos els estudiants de màster reben informació més especialitzada en sessions personalitzades 
sobre possibilitats d’obtenir beques pre-doctorals o sobre ajuts i possibilitats de col·laboració amb centres 
d’investigació nacionals o estrangers. 
Finalment val a dir que la UAB compta amb una Associació d’Alumni (http://www.uab.cat/web/alumni-uab-
1345677034994.html) i una Associació d’Amics de la UAB (www.amicsuab.cat) que permeten continuar 
mantenint la relació institucional amb el universitat i el gaudi de serveis propis de la comunitat universitària. 
 

http://www.uab.es/servlet/Satellite/treball-campus-1248934939395.html
http://www.uab.es/servlet/Satellite/parc-de-recerca-1191999248210.html
http://cieu.eutdh.cat/index.html
http://www.ticlaude.eu/
http://www.uab.cat/web/alumni-uab-1345677034994.html
http://www.uab.cat/web/alumni-uab-1345677034994.html
http://www.amicsuab.cat/
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En termes generals, doncs, valorem positivament els serveis d’orientació acadèmica i professional a 
l’estudiant. 
 
5.2. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a les 
característiques de la titulació.  
 
Universitat de Girona 
 
La FL està situada al Campus Barri Vell, al centre de la ciutat. S’hi pot arribar a peu fàcilment des de molts 
punts, en vehicle privat, i també en transport públic (bus). La FL disposa de 7.087 m² útils, dels quals 1.458 
m² es destinen a aules i espais docents, 180 m² a aules informàtiques, 219 m² a laboratoris i 1.165 m² a 
despatxos.  
Les dades principals del conjunt d’espais del centre són les següents (evidència 3.5.01): 
 

- 22 aules, 10 per més de 50 estudiants i 12 entre 20 i 50 estudiants. Totes les aules estan equipades 
amb PC, canó, pantalla de projecció i altaveus; la meitat disposa de micròfon i dues tenen equip de 
gravació. 

- 3 aules informàtiques, amb capacitat per a 24 estudiants cadascuna, dues equipades amb PC i5 i 
una amb IMAC 21'' 

- 1 aula informàtica portàtil equipada amb 27 PC 
- 3 laboratoris docents (Fonètica, Arqueologia i Geografia física) 
- Sala de graus amb capacitat per 100 persones, 2 sales de reunions, Sala d'estudis Rafel Llussà i 

delegació d'estudiants. També disposem de menjador d'estudiants, menjador de personal i servei de 
restauració 

 
Cal tenir present que aquests espais són compartits amb la Facultat de Turisme i, per tant, tots 
experimenten una ocupació molt elevada tant en l’horari de matí com en el de tarda, que comporta la 
necessitat d’una bona entesa i coordinació entre ambdues facultats. La gestió de l’ocupació de les aules es 
controla en un aplicatiu informàtic centralitzat. 
 
Del conjunt d’aquest espais per la docència del MIPPCEL s’utilitza  aules on hi caben uns 20 estudiants i 
molt  especialment les aules d’informàtica    
Altres espais i recursos que són utilitzats pel professorat i els estudiants del MIPPCEL són la Cartoteca, que 
està situada en la Biblioteca del Barri Vell i que disposa d’una sala de consulta i d’un fons cartogràfic de 
26.388 fulls de mapes i altres recursos com fotografies aèries: 

 http://www.udg.edu/biblioteca/Cartoteca/Fonscartogr%C3%A0fic/tabid/12439/language/ca-ES/Default.aspx 
 
També cal tenir present que algunes de les assignatures del  MIPPCEL s’imparteixen al Campus de Montilivi 
de la UdG, sobretot a la Facultat de Ciències i a l’edifici de l’Aulari Comú. 
 
La UdG disposa de la plataforma Moodle per a la gestió de les assignatures, seguiment, aportació de 
recursos docents (apunts, articles, vídeos, enllaços, web, etc.) i avaluació. El professorat la gestiona 
mitjançant la plataforma pròpia ‘La Meva’. El Moodle també és una eina comunicativa i interactiva entre el 
professor i l’estudiant atès que permet penjar treballs i noticies, fer fòrums de debat, etc. La mitjana 
d’accessos al campus virtual per estudiant de màster de la FL en el període 2009/2015 és de 47, 17 
(evidència 3.5.02). 
 
La Facultat manté un sistema de renovació progressiva dels equips informàtics per a garantir un bon servei 
als seus usuaris. 
 
. 

http://www.udg.edu/biblioteca/Cartoteca/Fonscartogr%C3%A0fic/tabid/12439/language/ca-ES/Default.aspx
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També es disposa del Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció (SIGTE) de la Universitat 
de Girona. El SIGTE és un servei de suport a la recerca i a la docència, especialitzat en el tractament de la 
informació geoespacial i en l’ús i aplicació de les Tecnologies de la Informació Geogràfica que disposa 
d’espais propis a la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona. Aquest és un servei utilitzat pel  
professorat  i alumnes del MIPPCEL  

La Biblioteca Barri Vell, que dóna servei a la Facultat de Lletres, concentra prop del 60% del fons bibliogràfic 
de la UdG, així com també la major part de consultes i préstecs dins la universitat o per a usuaris d’altres 
institucions (evidència 3.5.03). El seus equipaments complementen els de la Facultat, amb nombroses 
places d’estudi, espais de treball en grup i aules polivalents. El seu parc informàtic és de 126 equips, de 
sobretaula o portàtils en préstec  
 
Les seva col·lecció inclou la bibliografia recomanada a totes les assignatures de grau, que es revisada 
anualment, a més de bibliografia especialitzada i els fons especials producte de donatius i llegats de 
personalitats intel·lectuals i acadèmiques rellevants (Josep Ferrater Mora, Prudenci i Aurora Bertrana, 
Jaume Vicens Vives, Pierre Vilar, Raimon Panikkar, Tom Sharpe...), que, a més de conformar un patrimoni 
d’un gran valor, es constitueixen en una font per a la docència i la recerca d’estudiants i acadèmics de la 
Facultat. Els fons disponibles es complementen i amplien amb l’accés al préstec consorciat en l’àmbit de les 
universitats catalanes i amb el Servei d’Obtenció de Documents. 
 
La minoració en l’adquisició de fons impresos en els darrers anys, atribuïble a la crisi, s’ha compensat 
abastament amb l’increment en la disponibilitat de recursos digitals: bases de dades, llibres electrònics i 
revistes electròniques; accessibles des de dins i des de fora del Campus. 
 
La satisfacció dels usuaris, professors i estudiants amb la Biblioteca està documentada i és molt alta, amb 
un especial valoració de l’atenció personal directa, en l’assessorament en la cerca i gestió d’informació 
(3.5.06 i 3.5.07) i en la formació  bàsica i avançada sobre els recursos d’informació disponibles (evidències 
3.5.04 i 3.5.05). Les enquestes de satisfacció amb el servei de biblioteca es realitzen amb una periodicitat 
quinquennal; es preveu la tramesa d’una nova enquesta al professorat durant el curs 2018/2019. 
Addicionalment, la Biblioteca fa enquestes sobre aspectes més específics. Així, durant el curs 2015/2016, 
s’ha tramés als investigadors adscrits a la Facultat de Lletres una enquesta sobre dades de recerca amb 
l’objectiu de fonamentar la posada en marxa d’un servei de suport en la gestió de les dades que es generen 
en el marc dels projectes d’investigació. 
 
Pel que fa als estudiants, a finals del 2n semestre del curs 2013-2014 es va difondre l’“Enquesta sobre l’ús, 
serveis i equipaments de la Biblioteca de la UdG” per recollir la seva opinió respecte a la Biblioteca, 
coincidint amb la graduació de les primeres promocions dels estudis adaptats a l’EEES (evidència 3.5.3.2.1).   
Es van rebre 1.996 respostes sobre una població UdG de 12.032 estudiants. La mostra obtinguda, del 
16,58%, és altament representativa. A més, cal comptar amb el valor afegit que representa que un 54,71% 
de les respostes aportaven comentaris i suggeriments que han de permetre orientar la millora del servei 
(evidència 3.5.3.2.4.). Entre les respostes, 204  van correspondre a estudiants de la Facultat de Lletres (un 
19,96% sobre el total de 1.022 matriculats al graus programats per la Facultat de Lletres durant el curs 
2013/2014). La qualificació global mitjana rebuda per la Biblioteca és de 7,7 (essent 1 la qualificació més 
baixa i 10 la més alta). 
 

En relació a la Facultat de Lletres, la Biblioteca Barri Vell, representa un veritable centre de recursos per a 
l’aprenentatge i la investigació, pel que fa a espais i equipaments, fons i serveis a l’abast (evidència 3.5.08). 

La biblioteca de la UdG es va acreditar per AQU Catalunya el curs 1999-2000 i per ANECA l’any 2006. En el 
rànquing Universia 2008 ocupa el 5è lloc d’un total de 27 biblioteques avaluades.  
 
La biblioteca té definit un pla estratègic 2013-16 que es pot consultar a: 
http://www.udg.edu/Portals/138/documents/info_estrategica/PlaEstrat%C3%A8gic_2013_2016.pdf 

http://www.udg.edu/Portals/138/documents/info_estrategica/PlaEstrat%C3%A8gic_2013_2016.pdf
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Informació general sobre la biblioteca: 
http://www.udg.edu/biblioteca/Informacióestratègica/tabid/12427/language/ca-ES/Default.aspx. 
 
 
Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
La Facultat de Filosofia i Lletres compta amb els recursos materials adequats per al nombre d’estudiants i 
les característiques de les titulacions que s’hi imparteixen. A continuació se n’ofereix una descripció 
resumida: 
 
AULES, SEMINARIS I LABORATORIS PER A LA DOCÈNCIA I ALTRES ESPAIS I SERVEIS 
 

Tipologia  Nombre i/o observacions 
Aules de docència (*) 49 aules i 11 seminaris 
Aules d’informàtica 5 aules: dotades amb un total de 120 equips, 

estan obertes de 8.30 a 21 h, preferentment per 
a docència presencial i per a ús lliure quan no 
n’hi ha de programada 

Laboratoris docents 3 (Geografia i Arqueologia) 
Biblioteca i sala de revistes (*) Integrades al Servei de Biblioteques de la UAB 
Sala d’estudis  1 
Sala de juntes (**) 1 (capacitat: 60 persones) 
Sala de graus (**) 1 (capacitat: 80 persones) 
Auditori (**) 1 (capacitat: 420 persones i equipat amb canó 

de projecció, vídeo y DVD, projector de 
transparències i megafonia) 

Laboratori de Tractament de la Parla 1 

Sala d’Actes Frederic Udina  1 (capacitat: 56 persones) 
Càmeres anecoiques o insonoritzades 
(Servei de Tractament de la Parla i del 
So) 

2 

Local d’estudiants 1 
Xarxa Wifi A tots els espais comuns de la facultat i en 

alguns departaments 
Equipament especial 4 pianos (aules dels estudis de Musicologia) 
Ordinadors per a la docència 50 fixos en aules, amb projectors, i 5 portàtils 
Servei de reprografia (**) 1 
Servei de restauració (**) 1 

 (*) Aquest recurs és compartit amb les facultats de Psicologia, de Ciències de l’Educació i de Traducció i 
Interpretació. 
(**) Aquests espais o serveis són compartits amb la Facultat de Psicologia. 
 
 
De forma general, els estudiants de màster a la UAB utilitzen la sala de postgrau del Departament de 
Geografia per realitzar la docència ordinària i també en gran mesura s’empra com a espai de reunió per 
poder tirar endavant les tasques encarregades en grup. En el segon semestre, quan el nombre d’alumnes 
és més baix, s’empra també una sala de seminari del mateix departament de geografia, suficient per poder 
dur a terme les classes. No obstant, algunes assignatures necessiten també altres tipus d’aula com ara les 
aules d’informàtica i altres aules de docència de la facultat. Encara cal mencionar l’ús d’aules de seminari 
diferents per dur a terme les sessions de tutories especificades anteriorment. Cal mencionar les sales 

http://www.udg.edu/biblioteca/Informaci%C3%B3estrat%C3%A8gica/tabid/12427/language/ca-ES/Default.aspx
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d’actes on es duen a terme les conferències que s’organitzen en el marc del màster. Finalment, els 
estudiants també empren per completar les tasques encarregades pels docents les aules d’informàtica, la 
biblioteca, la cartoteca i la ja mencionada aula de postgrau del Departament de Geografia. 
 
La Facultat manté un sistema de renovació progressiva dels equips informàtics per a garantir un bon servei 
als seus usuaris. 
Els ordinadors de les aules disposen d’un sistema de posada en marxa dual que permet escollir el sistema 
operatiu entre Windows XP SP3 y Linux Ubuntu, així com un sistema que garanteix que la màquina es trobi 
com a acabada d’instal·lar cada vegada que es reinicia. 
 
La Facultat, tot i la severa limitació pressupostària patida des de 2011 aplica un pla anual (apx. 15.000€) de 
renovació progressiva i contínua dels equips informàtics per a garantir un bon servei als seus usuaris. Així 
mateix, es dóna resposta a les necessitats d’equipaments específics que fan arribar els responsables de les 
titulacions, bé directament bé a través dels informes anuals de seguiment dels títols. Igualment la Facultat 
dóna prioritat al manteniment òptim i a la renovació, si escau, de l’equipament de les aules docents.  
La diversitat d’estudis de la Facultat i la multiplicitat d’assignatures que s’hi imparteixen fan que la gestió de 
l’ús de les aules sigui d’una gran complexitat. La professionalitat de la Gestió Acadèmica i l’existència d’un 
programa únic de sol·licitud d’espais a la universitat asseguren l’optimització en l’assignació d’aules docents 
en l’àmbit estricte del centre. Tot i així, de vegades cal usar espais docents d’altres Facultats properes per 
poder atendre la docència coincident de graus i màsters. 
 
La Biblioteca d'Humanitats i Cartoteca General 
És la unitat del Servei de Biblioteques de la UAB destinada a donar suport a l’aprenentatge, la docència i la 
recerca realitzades a les facultats de Filosofia i Lletres, Psicologia, Ciències de l'Educació i Traducció i 
Interpretació. El seu fons, especialitzat en les àrees temàtiques corresponents a les disciplines que 
s'imparteixen en aquests centres, inclou més de 440.000 llibres i uns 40.000 documents especials. Disposa 
d’una sala de revistes amb 6.400 títols i la col·lecció de 47.000 mapes de la Cartoteca General. 
La carta de serveis, comuna a totes les biblioteques UAB, es troba en el web www.uab.cat/biblioteques 
Ofereix accés i consulta als documents, espais de treball individual i en grup, ús d’equipament informàtic, 
atenció a les consultes, difusió d’informació, préstec, obtenció de documents, formació per a conèixer els 
serveis, els recursos i els espais, selecció i adquisició de documents, accés remot a la biblioteca digital i 
suport a la publicació en accés obert.  
L’horari d’obertura habitual és de 8.30 a 21 h, sense interrupció, de dilluns a divendres. El catàleg es pot 
consultar a l’adreça: http://cataleg.uab.cat i forma part del Catàleg Col·lectiu de les Universitats de 
Catalunya: http://ccuc.cbuc.cat. Els dos edificis de la Biblioteca d’Humanitats ocupen 8.600 m² i posen a 
disposició dels usuaris un total de 1.086 punts de lectura i de treball. 
La Facultat de Filosofia i Lletres, juntament amb la resta de facultats adscrites a la Biblioteca d’Humanitats, 
contribueix a incrementar el pressupost d’adquisició de la bibliografia bàsica de curs. El fons de recerca 
s’actualitza amb pressupost assignat als departaments i el propis dels projectes de recerca. No obstant en 
els darrers anys les limitacions pressupostàries han incidit negativament en l’actualització del fons 
bibliogràfic. 
La biblioteca rep també nombrosos i valuosos donatius de col·leccions especialitzades i es fa càrrec dels 
arxius personals d’alguns escriptors, editors, crítics i acadèmics, com ara el fons Pere Arbonès, Pere 
Calders o José Agustín Goytisolo. Val la pena destacar l’aportació recent del fons bibliogràfic del traspassat 
Jordi Castellanos i Vila i un fons cartogràfic donat per l’historiador Martí Gelabertó (juny 2015). També cal 
destacar la donació del fons Romero-Fiol integrat per llibres especialitzats en òpera, musical americà, els 
ballets russos, i música sobre tot dels segles XIX-XX. Finalment destacar l’aportació del fons del traspassat 
geògraf Enric Lluch.  
La Facultat de Filosofia i Lletres considera la Biblioteca d’Humanitats com el seu “laboratori”, en la mesura 
que és l’indret on els estudiants experimenten amb les eines més pròpies del treball humanístic. 
 
 
 
 

http://www.uab.cat/biblioteques
http://cataleg.uab.cat/
http://ccuc.cbuc.cat/
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El Campus virtual 

 
El Campus Virtual de la UAB és una plataforma informàtica d'ús docent, que proporciona un Entorn Virtual 
d'Aprenentatge per donar suport als estudis presencials i vehicular els estudis no presencials. És un projecte 
experimental que apropa les TIC a professorat i alumnat que inicien una forma nova de entendre la 
docència de les assignatures. El sistema permet: emprar productes multimèdia o programari específic de 
forma interactiva; apertura de nous canals de comunicació les 24 hores del dia augmentant la interacció 
entre els elements que configuren el procés de ensenyament- aprenentatge; aprofitament del temps més 
personalitzat.  
  

https://cv.uab.cat/portada/index.html
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Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius 

 

Les activitats formatives de totes les assignatures estan recollides a les memòries de les titulacions, on 
s’esmenten també els objectius que es van plantejar inicialment en relació al rendiment acadèmic. També 
estan publicades a les fitxes de les assignatures, d’accés públic,  que es troben a disposició dels estudiants, 
on s’explica detalladament el professorat responsable de l’assignatura, els seus continguts, la bibliografia, 
els sistemes d'avaluació, els resultats d’aprenentatge i altres informacions rellevants. Totes les assignatures 
fan servir la plataforma Moodle, d’accés obert només als estudiants matriculats, on s’especifica amb més 
detall que a la fitxa general els continguts, activitats formatives, activitats d’avaluació, i s’hi inclou tot el 
material que el professor considera rellevant. És també el mitjà per enviar avisos i informacions als 
estudiants de l’assignatura.  

  
Màster en Polítiques i Planificació de les Ciutats, el Medi Ambient i el Paisatge (MIPPCEL) 
 
El màster consta de 120 crèdits que s'estructuren de la següent manera: 
 
MATÈRIES CRÈDITS  
Assignatures obligatòries 60 
Assignatures optatives 30 
Pràctiques externes 12 
Treball Final de Màster 18 
TOTAL  120 
 
El màster s'organitza en mòduls. En total hi ha 9 mòduls obligatoris i 1 mòdul optatiu (a escollir entre 3). 
Per aconseguir el títol del màster, l'/la estudiant ha de cursar com a mínim un semestre (30 crèdits ECTS) 
en una de les universitats estrangeres que participen en el màster. Això vol dir que l'/la estudiant podrà optar 
per cursar el mòdul optatiu (30 crèdits) a la Universitat de Venècia, Sassari o Lisboa, segons el perfil 
curricular que prefereixi.  
El requisit de fer 30 crèdits en una universitat d'un altre país, s'entén, alhora com indispensable i també com 
un mínim. És a dir, l'/la estudiant pot decidir cursar altres mòduls en una universitat estrangera. És 
aconsellable, si es vol fer més d'un mòdul en una universitat estrangera, fer-hi el treball final de màster i/o 
pràctiques en empresa.  
 
Estructura del Màster per semestres i mòduls (evidència 3.6.01): 
 
  SEMESTRE A (30 crèdits ECTS). 
Teories, tècniques i metodologia per a la planificació. 
Mòduls: 1, 2, 3 i 4. 
Universitat de Girona. 
  

 SEMESTRE B (30 crèdits ECTS).  
Canvi ambiental i polítiques territorials i urbanes. 
Mòduls: 5 i 6. 
Universitat de Girona. 
    

 SEMESTRE C (30 crèdits ECTS). 
Itinerari curricular (crèdits optatius). 
Mòduls: 7, 8 i 9. 
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Cada estudiant ha d'escollir un dels mòduls i es desplaça a una de les universitats italianes i portugueses 
que prefereixi per realitzar-los. 
  

 SEMESTRE D (30 crèdits ECTS).  
Pràctiques professionals i Treball Final de Màster. 
Mòduls: 10 i 11. 
Es cursarà a qualsevol de les universitats que es realitza el màster.  
  
Descripció general del pla d'estudis  
 
SEMESTRE A: TEORIES, TÈCNIQUES I METODOLOGIA PER LA PLANIFICACIÓ. Mòduls oferts per la 
UdG i UAB i de caràcter obligatori.  
  

 Mòdul 1: Planificació i gestió urbana, territorial i del paisatge (9 crèdits). 
 Mòdul 2: Tècniques per a la planificació (6 crèdits). 
 Mòdul 3: Laboratori de projectació i gestió del medi ambient (9 crèdits). 
 Mòdul 4: Taller de Planificació ambiental i del paisatge (6 crèdits). 

En el taller hi participen conjuntament tots els/les estudiants que estan fent el màster en les diferents 
universitats. També els/les professors/es i tutors/res de totes les universitats. A partir d’una problemàtica  
territorial i/o ambiental en un espai real, els alumnes treballen en grup interdisciplinaris amb el agents 
socials, econòmics, territorials  i ambientals implicats. L’objectiu és que els alumnes siguin capaços de 
diagnosticar la problemàtica i dissenyar les accions d’adaptació a partir dels instruments d’estratègia i de 
planificació adequats. Mentre dura el taller els estudiants estan ubicats en el lloc d’estudi    
  
SEMESTRE B: CANVI AMBIENTAL I POLÍTIQUES TERRITORIALS I URBANES. Mòduls oferts per la 
UdG i UAB i de caràcter obligatori. 
 

 Mòdul 5: Polítiques urbanes i canvi ambiental (18 crèdits). 
 Mòdul 6: Projectació i gestió del territori (12 crèdits). 

  
SEMESTRE C: ITINERARI CURRICULAR. Mòduls oferts per la Universidade de Lisboa, la Università degli 
Studi di Sassari i la IUAV di Venezia. Són tres mòduls, de caràcter optatiu i  d'especialització diferents, dels 
quals els estudiants n'han escollir un. 
  

 Mòdul 7: Medi ambient, infraestructures i urbanisme (30 crèdits). Ofert per la Universidade de 
Lisboa. 

 Mòdul 8: Planejament i polítiques ambientals: disseny i implementació (30 crèdits). Ofert per 
la IUAV di Venezia. 

 Mòdul 9: Projectes i polítiques per el paisatge (30 crèdits). Ofert per la Università degli Studi di 
Sassari. 

  
SEMESTRE D: TREBALL FINAL DE MÀSTER: 30 crèdits. Mòduls oferts a totes les universitats i de 
caràcter obligatori. 
  

 Mòdul 10: Pràctiques professionals (12 crèdits). 
 Mòdul 11: Treball Final de Màster (18 crèdits). 

 
En els subestàndards 6.1 i 6.2 analitzarem les assignatures corresponents al Mòdul 1: Planejament 
Territorial per al UAB (9 ECTS) i Impactes i adaptacions en l’activitat humana, el territori i el paisatge per la 
UdG (9 ECTS) i les corresponents al Mòdul 5: Bases científiques  del canvi ambiental per la UdG i 
Desenvolupament local i territorial per la UAB. Aquestes assignatures son un exemple dels coneixements 
bàsics que es pretén que s’adquireixen en el màster. 
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6.1 Les activitat de formació són coherents amb els resultats d’aprenentatge pretesos que 
corresponen al nivell del MECES adequat a la titulació. 
 
El màster està orientat a la formació de professionals i investigadors capacitats per intervenir en la 
planificació i el govern del territori i la ciutat sota el paradigma de sistemes  integrats i el de la sostenibilitat 
ambiental, econòmica i social. El màster pretén preparar els estudiants per:  

 - L’anàlisi, la representació i la interpretació de problemes paisatgístics i ambientals en les 
transformacions territorials. 

 - L’elaboració d’escenaris i polítiques ambientals per ajudar a protegir, millorar, regenerar i recuperar 
ciutats, territoris i paisatges. 

 - El desenvolupament de plans i programes, amb un èmfasi especial en la preservació dels recursos 
mediambientals. 

 - El foment de models basats en l’educació, la col·laboració i les certificacions ambientals. 
 - El control i l’avaluació dels processos de transformació, amb eines que s’adeqüin a les teories de 

referència i que permetin “mesurar” els mecanismes i els resultats. 
 - La gestió i l’auditoria de les activitats ambientals i la coordinació d’especialistes de diferents àmbits 

i provinents de cultures diferents. 

L’evidència 3.6.02 recull per cada una de les assignatures analitzades un llistat de competències i resultats 
d’aprenentatge relacionats amb a les competències (base de la programació fins el moment de les 
assignatures a la UdG i UAB) juntament amb la seva rellevància (alta, mitjana o baixa). 
L’evidència 3.6.03 detalla per cada assignatura les activitats de formació i la seva relació amb les activitats 
d’aprenentatge treballades en cada cas. Cal indicar aquí que, en el model de les activats de formació 
inclouen tant activats d’aprenentatge com activitats d’avaluació ja que es considera que algunes d’aquests 
ultimes impliquen també el desenvolupament d’habilitats relacionades amb els resultats d’aprenentatge i 
són, per tant, de tipus formatiu.  
 
Tal com es pot observar a l’evidència 3.6.02 els resultats d’aprenentatge i el perfil de formació de la titulació 
són coherents amb les objectius descrits i es corresponen plenament amb la memòria de la titulació 
verificada en el seu moment. Tal com es pot observar a l’evidència 3.6.03 i tal com s’anirà detallant, per les 
assignatures seleccionades, la relació de les activitats formatives i resultats d’aprenentatge mostra com 
l’enfocament metodològic s’adequa a aquests i com a conseqüència a les competències. 
 
 
Mòdul 1: Planificació i gestió urbana, territorial i del paisatge  
 
En l’assignatura Impacte i adaptació en l'activitat humana, el territori i el paisatge (UdG) (9·CTS) (curs 
2014-15) es pretén que l’estudiant, a partir de la presentació de les bases per al foment d’una estratègia 
sostenibilista, sàpiga entendre i analitzar la relació amb l’ambient de la societat actual per, a continuació, 
analitzar-ne els impactes i formes d’adaptació a curt termini i plantejar les estratègies i polítiques que caldria 
impulsar tant per a cadascun dels diferents sectors econòmics (agricultura, indústria i turisme) com per als 
diferents espais i escales territorials (ciutat, territori i paisatge). L’assignatura culmina amb la presentació i 
reflexió al voltant d’un nou model de desenvolupament territorial que tingui presents les bases definides a 
l’inici de l’assignatura. D’aquí que l’estudiant aprengui a identificar els canvis ambientals que s’estan donat 
d’ençà de la segona meitat del segle passat al planeta (competències CE1, CE4.CG1) i els principals 
processos i impactes que en resulten des de diferents dimensions temporals i espacials (competències CE1, 
CE4,CG1), així com identificar i explicar els paràmetres que intervenen en qualsevol procés de canvi 
ambiental (competència CE1, CE4,CG1). L’estudiant caldrà que interpreti i justifiqui aquests processos de 
canvi a partir de les diferents premisses que regeixen els diferents marcs conceptuals existents 
(competències CE2 i CE10) i la identificació dels diversos factors que, a cada escala d’anàlisi, incideixen en 
aquests processos així com les relacions que s’estableixen entres ells (competències CE2 i CE10). 
Finalment, es pretén que l’estudiant aprengui a presentar tant de forma oral (competència CG5) com escrita 
(competència CG5) els resultats d’aprenentatge descrits. 
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Aquests resultats d’aprenentatge s’assoleixen a partir de vuit activitats de formació. Un primer conjunt 
d’activitats el constitueixen les classes expositives realitzades pels 7 professors responsables de cadascun 
dels blocs de l’assignatura, així com la lectura de textos i l’elaboració de pràctiques a l’aula vinculades a 
cada un d’aquests blocs de l’assignatura i guiades per cada professor responsable. Un segon conjunt 
d’activitats formatives es vinculen amb l’elaboració d’un treball (estudi de cas, que en el curs 2014-15 va ser 
l’ àmbit del Baix Ter) i la seva presentació oral, activitat aquesta que  constitueixen la major part d’hores de 
dedicació a l’assignatura i on es treballen la pràctica totalitat dels resultats d’aprenentatge. Una sortida de 
treball que té per objectiu reconèixer les particularitats de l’estudi de cas i la participació en un seminari 
dedicat a debatre entorn els problemes i impactes en el canvi ambiental global derivats del funcionament 
global del sistema econòmic constitueixen altres de les activitats formatives de l’assignatura. Finalment, les 
tutories ajuden a l'alumne a aprendre a avaluar el seu propi procés d’aprenentatge. 
 
En l’assignatura Planejament territorial (UAB) (9ECTS) (2014-15) es planteja que els estudiants obtinguin 
el coneixement dels instruments i l’aprenentatge de les tècniques per a l’ordenament territorial per a 
perfeccionar la capacitat dels estudiants d’intervenir professionalment en aquest àmbit. 
Així, l’assignatura s’estructura a partir de tres tipus d’ensenyament. En primer lloc en l’estudi dels 
instruments disponibles per a l’ordenació i la gestió del territori i el paisatge, partint de l’experiència catalana 
però també amb constants referències espanyoles i europees (competència CE4). En segon lloc s’expliquen 
les metodologies, els instruments i els recursos per a l’elaboració d’un pla (competència CE10). En tercer 
lloc, a partir d’una sèrie de tallers i seminaris els estudiants elaboren un instrument de planejament 
supramunicipal, en coordinació de  les assignatures de Temes Avançats, SIG i paisatge i Ciutats i regions 
metropolitanes (competències CE1 i CE2). El procés d’elaboració s’acompanya de presentacions internes i 
externes, així com de l’elaboració de la memòria escrita i de làmines per a exposar al públic (competències 
CG1 i CG5). 

Tal com es desprèn, les competències abans esmentades i els resultats d’aprenentatge s’assoleixen a partir 
de la realització de classes teòriques, classes pràctiques en format de taller i seminaris. Al ser una 
assignatura que participa amb tres més d’un projecte comú, les activitats docents es reparteixen en formació 
general de planejament territorial, en formació sobre el planejament sobre l’àrea d’estudi concret i en tallers i 
seminaris de treball per part dels estudiants amb la supervisió del professorat. Per al curs 2014-15, el treball 
troncal fou el de “Bases per al planejament i gestió de la mobilitat a l’illa de Menorca” (accessible 
a http://ddd.uab.cat/record/129375). Cal afegir que una part de la docència es fa en el territori estudiat, en 
aquesta ocasió en l’illa de Menorca en que, a més, es va comptar amb la col·laboració de la Universitat de 
les Illes Balears en l’organització dels seminaris. L’assignatura finalitza amb la presentació pública dels 
projectes per part dels estudiants. 

Mòdul 5 : Polítiques urbanes i canvi ambiental 
 
L’assignatura Bases científiques del canvi ambiental (UdG) (9ECTS) (curs 2014-15) parteix d’una 
descripció del sistema climàtic que contempla els elements que el constitueixen i els factors que el 
configuren, incloent les retroaccions, el balanç energètic, l’efecte hivernacle i la circulació oceànica. Es 
continua amb el tractament de la variabilitat espacial i temporal i les escales climàtiques i els episodis 
extrems, per arribar a l’estudi de l’antropocè, les causes i evidències del canvi climàtic, i els seus efectes 
sobre el medi natural, rural i urbà concretament  a Europa i la Mediterrània. També es para atenció en la 
modelització climàtica, la regionalització de les simulacions, i els escenaris i projeccions de futur. D’aquesta 
manera, l’estudiant haurà d’assimilar els diversos marcs conceptuals que s’utilitzen en la interpretació i 
justificació dels canvis i conflictes ambientals, així com les premisses subjacents a aquests marcs 
conceptuals (competències CG1,CE7,CE10); a més ha d’aprendre a avaluar els processos de transformació 
territorial i ambiental, aplicant metodologies i instruments vinculats a les teories de referència (competència 
CE10), i finalment ha de ser capaç d’analitzar i interpretar els mecanismes de resposta, construcció 
d’escenaris  i gestió dels processos i canvis territorials i ambientals (competència CE6,CE8). Per altra 
banda, la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació també es considera un aprenentatge 
d’aquesta assignatura (competències CG6,CG10), tant pel que fa a l‘obtenció d’informació i documentació 
significativa, com pel que fa a l’ús d’aquestes tècniques per comunicar resultats. 

http://ddd.uab.cat/record/129375
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Per tal d’assolir aquests aprenentatges, es plantegen fins a 8 activitats formatives. Les classes expositives, 
combinades amb el plantejament i resolució d’exercicis de caire més quantitatiu (alguns d’ells avaluables), 
incideixen sobretot en els aprenentatges relatius als processos de canvi ambiental, les seves causes i 
conseqüències, i les corresponents escales espacials i temporals. D’altra banda, la lectura i comentari de 
textos, el visionat i comentari crític de material audiovisual, i els seminaris impartits per professorat extern 
contribueixen a l’aprofundiment d’aquests aspectes, i també a entrar en els diversos marcs conceptuals que 
s’utilitzen en l’anàlisi del canvi ambiental. El treball sobre un tema específic vinculat a algun canvi ambiental, 
junt amb les proves avaluables, ha de servir per consolidar els aprenentatges, mentre que les tutories són 
útils per reforçar aquells aspectes que cada estudiant té, degut a la diversitat de formacions prèvies, menys 
assolits.  
 
L’assignatura Desenvolupament local i territorial (6ECTS) (UAB, curs 2015-16) que s’ofereix en el segon 
semestre té per objectiu l’aprofundiment del coneixement de les dinàmiques de desenvolupament urbà i 
regional i la seva vinculació amb la planificació territorial. En l’assignatura es planteja, d’una banda, la 
comprensió de la dinàmica del creixement i decadència territorial i d’altra banda la implicació de les 
intervencions de planificació i ordenació. L’assignatura pren com marc el context de la crisi, que es constata 
amb la reestructuració de les economies locals regionals, el canvi tecnològic, la internacionalització 
econòmica així com els conflictes entre els interessos econòmics, socials i ecològics. 
Al finalitzar l’assignatura, els estudiants coneixeran els conceptes entorn del desenvolupament local i 
territorial així com els debats d’aquests conceptes. Així mateix, coneixeran les metodologies d’intervenció i 
els models associats. L’assignatura també pretén que l’estudiant comprengui les implicacions territorials, 
ambientals i sobre el paisatge de la globalització i de la crisi del darrer decenni i en el marc del paradigma 
de la sostenibilitat, així com el rol de les noves tecnologies. Amb això es treballen les competències 
d’aprenentatge CE7 i CE10. L’assignatura es complementa amb l’anàlisi d’activitats específiques i/o actius 
com a generadores de desenvolupament territorial: turisme, economia del coneixement, incrustació 
territorial, gènere i els valors del paisatge. Així es treballen les competències d’aprenentatge CE8 i CG6 a 
partir de l’estudi de casos. Els debats i exposicions a l’aula permeten assolir la competència CG1. 

La docència es du a terme amb sessions teòriques a l’aula, debats entorn de lectures i l’estudi de cas, una 
sortida de camp (en el curs 2015-16 al Poblenou – 22@ del municipi de Barcelona) i es complementa amb 
la intervenció d’algun conferenciant extern de l’equip docent de l’assignatura. 

Les activitats d’avaluació són un examen final i global de l’assignatura i on per tant hi participen els tres 
docent que han impartit classe (60% de la nota), ressenyes i resolució de casos pràctics (30%); 
l’assistència, participació a classe i exposició de les tasques encarregades per l’equip docent complementa 
el 10% restant de la nota. 

 
Mòdul 10: Pràctiques professionals. CURS 2015-16 
 
Les pràctiques professionals es realitzen en empreses o institucions amb l'objectiu que l'estudiant adquireixi 
una experiència de treball en els àmbits d'especialització del màster en un entorn professional i en equip 
(competència CG4). L'activitat desenvolupada per l'estudiant té un contingut aplicat i comporta la 
participació en un projecte o estudi de planificació. Les pràctiques estan supervisades pel coordinador del 
màster o per professors d'aquest, en estret contacte amb els professionals de l'empresa o institució 
esmentada. La durada de les pràctiques és d’unes 300 hores i és poden realitzar en empreses públiques o 
privades que es dediquin a la diagnosi, la planificació i la gestió de temes ambientals, i territorials. 

Per al seguiment de les Pràctiques Externes en el cas de la UdG és el coordinador de màster el que assigna 
a cada estudiant un professor membre del consell d'estudis com a tutor acadèmic. El professor tutor orienta 
l'estudiant en la selecció de la plaça i mantindrà entrevistes regulars (cada 15 dies) amb ell abans i durant la 
realització de les pràctiques. Al seu torn, l'empresa o institució designarà una persona com a tutor de 
l'estudiant en l'empresa, que serà el responsable d'assignar les tasques i de fer el seguiment del treball de 
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l'estudiant. Tots dos tutors estaran en contacte i intercanviaran la informació necessària per assegurar el 
compliment dels objectius acadèmics de les pràctiques. Des de la UAB, és el professor responsable de 
pràctiques qui fa les tutories amb els estudiants i qui té el contacte i les relacions quotidianes amb les 
empreses que acullen els estudiants 

Del conjunt de competències i resultats d’aprenentatge que s’ha d’assolir en el transcurs del màster, en les 
pràctiques professionals es considera que s’han d’adquirir o consolidar aquelles que tenen relació amb la 
utilització de tecnologies i bases de dades (competències CG3, CE2), amb l’anàlisi í avaluació de problemes 
ambientals i territorials (competències CG8), i finalment amb el disseny d’escenaris i propostes 
(competències CG4, CG6,CG7,.CE2, i CE9).  

Pel que fa a les pràctiques, pensem que seria bo per als estudiants del màster tenir una cartera fixa de llocs 
de pràctiques d’on poder triar, i tenir més opcions internacionals; ens plantegem una acció de millora en 
aquest sentit (v. proposta de millora 1.6.) 

 
Mòdul 11: Treball Final de Màster CURS 2015-16 
 
El Treball Final de Màster (UdG i UAB) comporta la realització, per part de l’estudiant, d’un treball de 
recerca o aplicat on es posen en pràctica, s’integren i es desenvolupen els coneixements, les capacitats, les 
competències i les habilitats requerides en el màster. El TFM està orientat a l’avaluació de competències i 
resultats d’aprenentatge associats al títol i conclou amb la defensa pública i l’avaluació i qualificació del 
treball. 
El treballs poden ser de diferents tipologies: professionals, de recerca o de revisió i requereixen construir 
escenaris i/o dissenyar estratègies i/o aplicar instruments i tècniques per a una gestió més sostenible del 
territori, la ciutat i el paisatge (evidència 3.6.09). En la normativa del TFM queden molt ben especificats els 
objectius, les metodologies de treball i els resultats requerits (evidència 3.4.06). 
A partir d’aquestes premisses i del convenciment de que al final del màster l’alumne ha de considerar que el 
tractament de qualsevol tema relacionat amb el territori i el paisatge s’ha d’estudiar des d’una perspectiva 
polièdrica, el TFM s’ha relacionat amb un conjunt ampli de competències i de resultats d’aprenentatge. La 
rellevància dels diferents resultats d’aprenentatge en l’avaluació és difícil de prioritzar. La idea és poder 
identificar, en el conjunt del treball, tots o la major part dels resultats d’aprenentatge i segurament segons la 
tipologia del treball se’n ponderaran uns més que d’altres. 
Com a activitats formatives, i segons es veu, es pretén que l’estudiant, primer de tot, es formi en el que 
suposa fer un treball de recerca coneixent diverses tipologies i metodologies. En la part d’anàlisi de la 
informació i del treball de camp, es pretén que l’estudiant conegui i es familiaritzi amb el conjunt de variables 
que incideixen en els canvis ambientals i territorials  al mateix temps, que entengui i analitzi les diferents 
escales territorials i temporals que incideixen i comporten els canvis. En la defensa és prioritza la capacitat 
d’argumentació, com es veurà en el següent apartat.  
 
Un cop feta la descripció del contingut i de les tasques que es desenvolupen en cadascuna de les  
assignatures seleccionades i en el TFM hom constata que les activitats proposades son coherents amb les 
competències i amb el resultats d’aprenentatge pretesos. Hem de constatar que en les reunions entre la 
direcció del màster i els coordinadors de les assignatures, en les reunions del Consell d’Estudis i en les 
reunions amb els estudiants aquest és un tema prioritari a tractar i per tant, curs a curs es fan els ajustos 
pertinents. 
 
Per tal d’estimular la realització de TFM de qualitat i d’afavorir-ne la difusió, la FL ha reprès la publicació de 
la històrica capçalera Estudi General, que a partir del curs 2016/17 publicarà anualment aquells TFM resultat 
dels màsters de la FL que el comitè de redacció seleccioni entre aquells treballs que hagin obtingut una 
qualificació d’excel·lent.  
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6.2 El sistema d’avaluació permet una certificació fiable dels resultats d’aprenentatge pretesos i és 
públic. 
 
El sistema d’avaluació de totes les assignatures del màster és públic i específic i es podem pot consultar ja 
des del moment en que l’estudiant es matricula en el marc del disseny complet de cada assignatura, que 
inclou, a més, del detall sobre el professorat responsable, els continguts, la bibliografia i altres informacions 
rellevants.  
 
Mòdul 1: Planificació i gestió urbana, territorial i del paisatge  
 
A l’assignatura Impacte i adaptació en l'activitat humana, el territori i el paisatge (UdG) (curs 2014-15) 
es realitzen tres tipus d’activitats d’avaluació: lectura de textos i/o realització de dues pràctiques vinculades 
a dos blocs concrets de l’assignatura (blocs 1 i 5) (30% de la nota de l’assignatura), elaboració d’un treball 
individual (vinculat a l’estudi de cas objecte de la sortida de camp) (60%) i presentació oral del treball (10%). 
Aquestes activitats permeten determinar el grau d’assoliment dels resultats d’aprenentatge de l’assignatura. 
A destacar que l’activitat d’elaboració el treball individual vinculat a l’estudi de cas respon a la pràctica 
totalitat dels resultats d’aprenentatge de l’assignatura, d’aquí que suposi el 60% de la nota final. S’avalua la 
capacitat de l’estudiant per identificar, analitzar i interpretar els impactes, factors i processos de canvi 
ambiental i territorial dins l’àmbit o sector que ha escollit com a objecte de treball per al cas d’estudi (Baix 
Ter) i el grau d’originalitat i aplicabilitat de les estratègies i mesures de millora proposades. L’avaluació dels 
resultats d’aprenentatge més relacionats amb el nivell d’assoliment dels conceptes bàsics de l’assignatura i 
el desenvolupament de metodologies per a la identificació i anàlisi dels canvis ambientals i territorials a 
diferents escales i els factors i processos que intervenen es realitzen a través d’activitats d’avaluació 
pràctiques vinculades a dos blocs temàtics concrets: conceptes bàsics (bloc 1) i sector agro-ramader (bloc 
5). (evidència 3.6.04 NO HI ES) 
Pel que fa a les qualificacions, tots els 17 estudiants matriculats el curs 2014-15 han aprovat l’assignatura 
(14 notable, 1 aprovat i 2 excel·lents). (evidència 3.6.14) 
 
En l’assignatura Planejament territorial (UAB) es realitzen dos tipus d’activitat d’avaluació. En primer lloc 
un examen teòric que suposa el 30 % de la nota. Amb l’examen s’avaluen les competències CE4 (que 
permet interpretar les principals legislacions, figures i mètodes de planejament urbanístic, territorials i 
ambiental) i CE10, amb la qual s’avaluen els processos de transformació territorial i ambiental, aplicant 
metodologies i instruments vinculats a teories de referència. La major part de la nota (60%), no obstant, 
s’obté de la realització del treball troncal realitzat en grups. Aquest alt percentatge en la nota total es justifica 
per la càrrega de treball que suposa pels estudiants la seva elaboració i la complexitat i diversitat del 
projecte. Com ja s’ha esmentat, aquest és un exercici que involucra les altres tres assignatures de la UAB 
del primer semestre i amb ell aproxima a l’estudiant a la realització d’un projecte d’ordenació territorial i 
ambiental en totes les seves fases, des de la diagnosi fins a l’elaboració de projectes, per ser tramitat per a 
la seva aprovació per part de l’administració. L’objectiu principal és perfeccionar les capacitats dels alumnes 
d'intervenir directament com a futurs professionals en l'elaboració i la gestió d'instruments d'ordenació del 
territori i dotar-los de les habilitats conceptuals i pràctiques per al disseny i redacció d'instruments 
planejament territorial, en aquest cas de caràcter sectorial. Per al curs 2014-15 fou referit a la mobilitat el 
transport (cada curs s’escull un àmbit temàtic territorial i temàtic diferent). Per fer-ho, es realitzà un exercici 
pràctic de reconeixement territorial de Menorca amb descripció i anàlisi de les dinàmiques que l'afecten; 
anàlisi de la mobilitat i la dotació d'infraestructures i serveis de transport; avaluació dels problemes, 
oportunitats i amenaces que se'n deriven; establiment dels criteris i objectius per a la seva gestió i, 
finalment, formulació de propostes d'actuació. Finalment, les propostes i projectes es presenten en públic i 
per als representants locals per part dels estudiants (http://ddd.uab.cat/record/129375 ). Per a fer el treball, 
cada grup té un tutor (entre el professorat del semestre) que els guia al llarg del semestre. Durant el procés 
d’elaboració, els estudiants tenen dates de lliurament de les diferents parts i dates de presentació interna 
d’aquestes parts. Finalment hi ha l’entrega final i la presentació pública. Per posar la nota, tot el professorat 
del semestre, reunit amb aquesta finalitat, decideix les qualificacions per a cada grup una vegada llegit l 
treball i valorant també presentacions de les propostes i el conjunt del procés de treball. Finalment el 10 % 

http://ddd.uab.cat/record/129375
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de la nota es reserva per a la participació activa dels estudiants a classe en les activitats que el professorat 
els proposa a l’aula.(evidències 3.6.05 i 3.6.06) 

 
Mòdul 5 : Polítiques urbanes i canvi ambiental 
 
A l’assignatura Bases científiques del canvi ambiental (UdG) (curs 2014-15) es realitzen diverses 
activitats avaluables. Per una banda hi ha treballs en grup (de tres o quatre estudiants), de dues tipologies 
concretes. Un consisteix en una anàlisi i comentari crític de diversos documents audiovisuals. Aquest 
comentari està guiat mitjançant unes preguntes que planteja el professorat. El segon consisteix en un treball 
més lliure, però sobre un tema a escollir entre una sèrie de temes plantejats pel professorat i sempre 
vinculats al canvi ambiental, i als seus aspectes més físics. En els dos casos, es valora el rigor en les 
respostes i plantejaments, l’ús de bibliografia, la comprensió els processos, les causes, les conseqüències, i 
les escales temporals i espacials. Aquests dos treballs en grup representen el 40% de la qualificació final. 
Per altra banda, es plantegen un seguit d’exercicis individuals, la major part dels quals amb una certa 
component quantitativa, que el professorat considera particularment importants en una assignatura de 
bases científiques. Alguns d’aquests exercicis s’han de realitzar durant una sessió presencial, mentre que 
d’altres es poden resoldre sense professorat present, i presentar-los en un termini força limitat de temps. 
Aquests exercicis inclouen per exemple càlculs d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, utilització de 
models climàtics senzills (zero dimensionals i unidimensionals), la utilització de l’equació de transport i 
difusió en diversos contextos, o l’aplicació de models simples de circulació oceànica. El conjunt d’aquests 
exercicis representa el 60% de la qualificació final. (evidències 3.6.07). 
 
En el curs 2014/15, tots els estudiants van superar l’assignatura, amb aprovat (1) i notable (7) (evidència 
3.6.14). 
 
L’assignatura Desenvolupament local i territorial (UAB) (curs 2015-2016) la docència es dur a terme 
amb sessions teòriques a l’aula, debats entorn de lectures i l’estudi de cas, una sortida de camp (en el curs 
2015-16 al Poblenou – 22@ del municipi de Barcelona) i es complementa amb la intervenció d’algun 
conferenciant extern de l’equip docent de l’assignatura. 
Les activitats d’avaluació són un examen final i global de l’assignatura i que per tant hi participen els tres 
docent que han impartit classe (60% de la nota), ressenyes i resolució de casos pràctics (30%) i assistència, 
participació a classe i exposició de les tasques encarregades per l’equip docent complementa el 10% restant 
de la nota.  

Pel que fa a l’examen, consta de quatre preguntes que comprenen la totalitat del temari. Per això, els tres 
docents que hi participen corregeixen la part de la prova que correspon al temari que han impartit. Al tractar-
se de un exercici global, en que participa tot l’equip docent té el major pes de la nota i en ell els estudiants 
mostren les competències CE7 (analitzar i interpretar els mecanismes de resposta i gestió dels processos i 
canvis territorials i ambientals), CE8 (construir escenaris i polítiques mediambientals per ajudar a protegir, 
millorar i recuperar la ciutat, el territori i els vectors ambientals) i CE10 (avaluar els processos de 
transformació territorials i ambiental, aplicant metodologies i instruments vinculat a teories de referencia). 
Les ressenyes constitueixen el 30% de la nota. En el curs 2015-16 es van realitzar cinc ressenyes que 
treballen la competència CE7. Finalment, el 10% de la nota restant es fa a partir de les presentacions de les 
ressenyes i del comentari oral de la visita de camp. En aquestes activitats s’avaluen les competències CG1 
(comunicar-se en llengua anglesa en diferents formats i contextos) i CG6 (realitzar propostes que impliquen 
l’aplicació dels principis de sostenibilitat ecològica, social i econòmica en el propi àmbit d’investigació o 
treball) ja que les ressenyes es presenten a classe i es debaten les temàtiques i  s’analitzen críticament les 
propostes que apareixen a les lectures. (evidència 3.6.08) 

 
Mòdul 10: Pràctiques professionals . CURS 2015-16 
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En referència a les pràctiques professionals, l’avaluació consta de l’informe del tutor de l’empresa o 
institució (el 90% de la nota) on s’ha realitzat les pràctiques i de l’informe del tutor vinculat al màster (el 10 % 
de la nota). El tutor de l’empresa avalua a partir del desenvolupament del treball i el tutor vinculat al màster a 
partir de l’interès i actitud manifestada per l’estudiant. (evidència 3.6.09) 
 
Els llocs on s’han realitzat les pràctiques es recullen, com hem dit, a l’evidència 3.6.08. En total es van 
matricular 4 alumnes i els resultats son 3 excel·lents i 1 notable (citada en el estàndard evidència 3.6.14).  
 
 
Mòdul 11: Treball Final de Màster CURS 2015-16 
 
En referència al Treball Final de Màster, l’avaluació consta de dues activitats avaluables: la realització del 
treball/projecte i la defensa del treball/projecte.  
 
Pel que respecta a la realització del treball aquest està avaluat pel tutor i per un tribunal format per tres 
especialistes. El tutor avalua a partir del desenvolupament del treball i el tribunal a partir de la memòria 
escrita. Tant el tutor com el tribunal avaluen a partir d’una rúbrica. La nota del tutor te una valor del 30% 
sobre el total, i la del tribunal un altre 30%. La segona activitat és la defensa del treball, aquesta està 
avaluada per el tribunal i el valor sobre el conjunt és d’un 40%. 
 
El tribunal que avalua els TFM és específic per a cada treball de manera que s’anomena amb criteris 
d’especialitat 
 
Els títols dels treballs presentats el curs 2014-15 es recullen a l’evidència 3.6.10. En total es van matricular 8 
alumnes i tots el van presentar i defensar. A la UdG se’n van presentar 4 alumnes i tots el van presentar i 
defensar. Dels 4 treballs presentats hi ha 1 excel·lent i 3 notables. A la UAB se’n van matricular 4 més i 
també tots ells es van presentar. En aquest cas les notes foren 4 excel·lents. 
 
 
 
Fent una valoració global es constaten dos temes que cal tenir present per tractar en les reunions del 
Consell d’Estudis. En primer lloc, com ja s’ha dit anteriorment, el pla d’estudis del màster es va confeccionar 
en el moment en que ens regíem per competències i començàvem a introduir el concepte resultats 
d’aprenentatge i per tant, ens trobem amb moltes duplicitats i redactats que porten a confusió. En segon lloc, 
hem detectat que hi ha una diversitat molt gran d’activitats avaluables i que es superposen en el temps i per 
tant, cal una molt bona coordinació 
 
 
Pel que respecta al grau de satisfacció dels titulats amb la l’experiència educativa i amb la formació rebuda 
en el moment de fer aquest informe no disposem de dades. A més, i tal com ja hem dit en un altre apartat, el 
numero de respostes a les enquestes que per cada assignatura hauria de respondre cada estudiant és molt 
baix, fet que ens no ens permet fer una valoració prou ajustada. Si analitzem les poques dades que tenim 
podem constatar que el grau de satisfacció es elevat.  
 
En aquest apartat també és important destacar l’ús que fan els estudiants del campus virtual. Aquest ha 
esdevingut una eina clau pel seguiment de totes i cada una de les assignatures.( Evidències 3.6.11  i 3.6.12) 
 
6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació. 
 
 
En referència als resultats de rendiment, eficiència, temps mitjà de graduació i taxa de graduació en el 
moment de redactar aquesta memòria no disposen de resultats. Tanmateix i pel seguiment que hem fet dels 
estudiants podem constatar que tots els indicadors estan per sobre dels previstos en la memòria de 
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verificació. Els resultats previstos eren: Taxa de graduació 68,75, Taxa d’abandonament 9,37 i taxa 
d’eficiència 96.29   
 
Pel que fa als resultats acadèmics dels cursos 2014-15 i 2015-16  (evidència 3.4.13) ens mostra uns bons 
resultats a ambdues universitats. A la UdG destaquen els notables seguits de molt a prop dels excel·lents. 
Cal aquí comentar les assignatures del curs 2015-2016  vinculades al semestre C mòdul 7,8, 9, (mòduls 
optatius). D’aquestes només disposem de les notes dels alumnes matriculats a la UdG i UAB que van cursar 
les assignatures a l’Alguer (1estudiant) i a Venècia (3 estudiants), no disposem de les dades del conjunt 
d’estudiants matriculats en les assignatures,  tanmateix i per les informacions que tenim dels professors i 
després d’anys d’intercanvis  Erasmus (en graus i màsters) la notes dels estudiants gironins no difereixin del 
conjunt. Les notes obtingudes pels estudiants matriculats a la UAB segueixen la tònica de la UdG: 
majoritàriament notables (65 el curs 2014-15 i 67 el curs 2015-16) seguit dels excel·lents (23 i 54 
respectivament). Amb un nombre molt inferior s’obtenen algunes matrícules i aprovats (evidència 3.4.14). 
 
 
6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la 
titulació. 
 
Fins al moment no ens consten resultats institucionals d’inserció laboral dels estudiants del màster i per tant, 
tampoc es poden comparar amb el d’altres titulacions del mateix àmbit disciplinari 
 
Pel que fa a la UdG i degut al seguiment que fem de tots els estudiants i de la relació que mantenim amb 
ells sabem que dels 4 alumnes procedents de les universitats catalanes i que s’han graduat aquest 
setembre 2 d’ells estan en procés de demanar beca per tal de fer la tesi doctorat vinculats a un grup de 
recerca del departament de geografia de la Universitat de Girona.  
 
Pel que fa a la UAB el primer estudiant que es va titular en aquest moment està fent la tesi doctoral vinculat 
a un grup de recerca de la UdG. Així mateix, el setembre de 2016 varen acabar tres estudiants més. Dues 
d’elles s’han inserit en el mercat laboral (una en la mateixa empresa que va realitzar l’assignatura de 
pràctiques del màster) i el tercer, xilè, ha retornat al seu país d’origen. 
 
És important destacar que alguns dels estudiants de procedència italiana també s’ha quedat a treballar aquí 
a Catalunya. Alguns estan acabant la tesi doctoral al Departament de Geografia de la UAB i d’altres han 
treballat en institucions de l’administració publica com l’Observatori del Paisatge o l’Institut de medi ambient 
de la UdG. 
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