
 

 

Guia d’AQU

Guia d’AQU

 

AQU: Evid

 No

 

PER A LA

U Guia per 

U Guia per 

dències i ind

om titulaci

A REALITZ

 al seguimen

 a l'acredita

dicadors rec

Inform

D

ió  : Grau 

DOCUM

ZACIÓ DE

Versió 

nt de les titu

ció de les ti

comanats pe

me de segu

Del Grau e

Escola Un

T

 en Arts Es

Informe de
Esco

G

 

 

 

 

 

MENT DE S

L SEGUIM

 V1 novemb

Basat en: 

ulacions ofi

itulacions of

er a l'acredi

uiment de

en Arts Esc

Universitàr

Titulacions

scèniques

e Seguiment
ola Univers
Grau en Arts 

 

SUPORT  

MENT DEL

bre 2016 

  

icials v3.0 N

ficials de gr

itació de gra

l curs 201

cèniques d

ria ERAM

s: 

s - GAE 

t del curs 20
sitària ERAM
Escèniques 

 

L CENTRE

Novembre 2

rau i màster

aus i màster

5-2016 

de 

M 

015-2016  
AM 

  

E DOCENT

2014 

r v. 3.0 mar

rs V2 març 

1/29 

T 

ç 2016  

2016 

 



 

Consider
 
El Reial d
“seguimen
què s’hagin

Aquest seg
garantia d
seguiment 
títols que p

El SGIQ d
Atès que A
d’alinear a
el fixat per
centrar la 
apartats 3
de millora)

En el cas d
demana la 

 Res
 

 Res
 

 

 

racions: 

decret 1393
nt dels títols
n de sotmet

guiment que
e qualitat. A
 a l’Agència

puguin pres

e la UdG es
AQU Catalu
amb el proc
r als inform
 reflexió en

3 (Valoració
). 

de títols qu
 presentació

specte del c

o L’infor
indicad
d’acred
titulaci

o Cal fer 
cas que
accions

o Cal esp
conseq
consist
assolits
 

specte de le

o S’ha c
evidènc
 

/2007 esta
s registrats,
tre a l’avalua

eda a càrrec
AQU Catalu

a amb la pe
sentar difere

stableix al p
unya ha es
cediment d’

mes d’acredi
n els aspecte
ó de l’assolim

e presenten
ó d’un infor

contingut 

rme de seg
dors princi
ditació, l’in
ions.  
 una anàlisi
e hi hagin 
s de millora
pecificar al 

qüència dels
tència entre
s. 

es evidèncie

creat una p
cies que pod

 

ableix que l
 basant-se e
ació per ren

c de les univ
unya pot es

eriodicitat q
ents problem

procedimen
stablert que
’acreditació
itació. Cald
es més relle
ment dels e

n una acred
rme de segu

guiment ha
ipals que 

nforme d’av

i del pla de
disfuncions

a. 
 llarg de l’i
s processos 
e els proble

s 

plataforma 
den acompa

Informe de
Esco

G

les agèncie
en la inform

novar-ne l’a

versitats seg
stablir la n

que conside
màtiques. 

nt P4 Segui
e el proced
ó de les mat
drà elaborar
evants, els 

estàndards d

ditació amb
uiment en el

a ser una 
afecten a 

valuació ex

e millora i d
s i sigui nec

informe les
 de seguime
emes detect

 on el CQ
anyar l’info

e Seguiment
ola Univers
Grau en Arts 

 

es d’avaluac
mació públi
acreditació”.

gons el que 
ecessitat de

eri oportuna

iment dels r
diment de s
teixes, el co
r els ISC an
 ISC anuals
 de qualitat)

b modificaci
l termini de

reflexió i 
les titulac

xterna i els

dels seguime
cessari es p

s millores q
ent. És impo
tats, les acc

QC pot util
rme de segu

t del curs 20
sitària ERAM
Escèniques 

 

ció de la qu
ica disponib
.  

 estableixin 
e fer arriba
a, per tal de

resultats i m
seguiment d
ontingut de 
nualment. T
s consistira
) i 4 (Valora

ions obligat
e 2 anys a pa

valoració 
ions a par
s informes

ent dels obj
podran prop

que s’han a
ortant que e
ions dutes 

litzar per p
uiment i el p

015-2016  
AM 

  

qualitat han
ble, fins al m

n els propis s
ar aquests in
e fer el segu

millora de l
de les titula
 l’ISC és el 

Tanmateix, 
an en la val
ació i propo

tòries, AQU
artir de l’acr

sobre l’evo
rtir de l’a

s d’acredita

jectius prop
posar nous 

anat introdu
els avaluado
a terme i e

penjar tote
pla de millo

2/29 

n de fer un
moment en

sistemes de
nformes de
uiment dels

la titulació:
acions s’ha
 mateix que
 i per tal de
loració dels
osta del pla

U Catalunya
reditació. 

olució dels
utoinforme

ació de les

posat. En el
 objectius i

uint com a
ors vegin la

els resultats

es aquelles
ora  

 

n 
n 

e 
e 
s 

: 
a 
e 
e 
s 
a 

a 

s 
e 
s 

l 
i 

a 
a 
s 

s 



 

 
 
ÍNDEX 
 

1. DADE

2. PROC

3. VALO
ESTÀNDA

ESTÀNDA

ESTÀNDA

ESTÀNDA

ESTÀNDA

ESTÀNDA

4. PLA D
 

 

 

ES IDENT

CÉS D’ELA

ORACIÓ D
ARD 1: QUAL

ARD 2: PERT

ARD 3: EFICÀ

ARD 4: ADEQ

ARD 5: EFICÀ

ARD 6: QUAL

DE MILLO

TIFICADOR

ABORACIÓ

DE L’ASSO
LITAT DEL PR

TINÈNCIA DE

ÀCIA DEL SIS

QUACIÓ DEL 

ÀCIA DELS SI

LITAT DELS R

ORA .........

 

RES .........

Ó DE L’IN

OLIMENT D
ROGRAMA FO

E LA INFORMA

STEMA DE GA

 PROFESSORA

ISTEMES DE 

RESULTATS D

................

Informe de
Esco

G

................

NFORME D

DELS EST
ORMATIU ....
ACIÓ PÚBLIC

ARANTIA INT

RAT AL PROGR

 SUPORT A L’
DELS PROGR

................

e Seguiment
ola Univers
Grau en Arts 

 

................

DE SEGUIM

TÀNDARD
...................
CA ...............
TERNA DE LA

RAMA FORM

’APRENENTA

RAMES FORM

................

t del curs 20
sitària ERAM
Escèniques 

 

................

MENT (IS

S D’ACRE
...................
...................

A QUALITAT D

MATIU ...........
ATGE ...........

MATIUS .........

................

015-2016  
AM 

  

................

SC) ...........

EDITACIÓ
...................
...................
DE LA TITUL

...................

...................

...................

................

3/29 

............. 4

............. 8

 ............ 9
................ 9
............... 14

LACIÓ ...... 17
............... 19
.............. 22
............... 27

........... 29

 

4 

8 

9 
9 
4 
7 
9 
2 
7 

9 



 

0. DAD

 

Universit

Nom del C

Dades de

 

Responsa

Nom i cog

Miquel Bis

 

Composic
seguimen
(allargueu 

Nom i cog

Miquel Bis

Francesc F

Eduard Mo

Judit Vidie

Madeleine 

Jessica Rob

Jordi Xifra

Josefina Pa

Eduard Bo

Pilar del A

 

 

 

DES IDEN

tat 

Centre 

e contacte 

ables de l’e

gnoms 

sbe Fraixinó

ció de la C
nt  
 / escurceu 

gnoms 

sbe Fraixinó

Font Andreu

olner Closas

ella Pagès 

 López 

bles Gallego

a Triadú 

atiño Maso 

osch Roura 

cebo Peña 

NTIFICAD

 

elaboració

ó 

Comissió d

 la llista tan

ó 

u 

s 

o 

 

 

ORES  

Univers

Escola U

Carrer S

ó de l’infor

Càrrec 

Director 

 

de Qualitat

t com us ca

Càrrec 

Director 

Cap d’estu

Cap d’estu

Professora

Alumne G

Cap secret

 

Delegada d
adscrits 

President 
Escola de 
Università

Tècnica G

Informe de
Esco

G

sitat de Giro

Universitàri

Sant Antoni

rme de se

t del Centr

algui) 

udis GAM 

udis GAE 

a 

GAE 

taria acadèm

del rector p

 Fundació P
 Gestió titul
ària ERAM 

GPA 

e Seguiment
ola Univers
Grau en Arts 

 

ona 

ia ERAM 

i,1 – 17190 –

eguiment 

re Docent

mica 

per centres 

Privada 
lar Escola 
 

t del curs 20
sitària ERAM
Escèniques 

 

– Salt 

Respons

Cap de qu

 

t que aprov

Respons

President

Responsa
Centre 

Coordina

Coordina

Represen

Represen

Represen

Represen

Represen

Secretari 

Membre d

015-2016  
AM 

  

sabilitat 

ualitat 

va l’inform

sabilitat 

t de la CQC 

able de Qua

ador de l’est

ador de l’est

ntant PDI 

ntant alumn

ntant PAS 

ntant extern

ntant UDG 

  

del GPA 

4/29 

me de 

 

litat del 

udi GAM 

udi GAE 

nes 

n 

 



 

 

Titulacion

Denomin

Grau en Au
Multimèdi

Grau en Ar

 

Data d’apr

 Apr
 Pen
 Apr

 

 

ns impart

nació 

udiovisual i
ia 

rts Escèniqu

rovació de l’

rova per la C
ndent aprov
rovada per 

tides al Ce

i 

ues 

informe de 

Comissió de
var per la Ju
Comissió d

 

ntre 

Codi 
RUCT 

2501141 

 

 seguiment:

e Qualitat d
unta d’Escol
e Qualitat d

Informe de
Esco

G

Crèd
ECTS

 240 

240 

: 

del Centre e
la  en la ses

de centre en

e Seguiment
ola Univers
Grau en Arts 

 

dits 
S 

Any 
d’im

2009

2014/

n la sessió d
ssió prevista
n la sessió de

t del curs 20
sitària ERAM
Escèniques 

 

plantació 

9/2010 

/2015 

del  22 de Fe
a per el Julio
el 20 de Ma

015-2016  
AM 

  

 
Respons
ensenya
Coordin
màster 

Francesc

Eduard M

Febrer del 20
ol 2017. 
arç a les 16 h

5/29 

sable 
ament/ 
nador de 

 Font 

Molner 

017. 

hores. 

 



 

1. Pre

 
La Fundac
 
La Fundac
Març de 19
Maig de 1
educatives
independe
entorn. La 
com amb la
 
La FPEG l
Multimèdi
d’especialit
estudis va
comunicac
en el pla d
que fos cap
interactius
Fundació d
gràfic, el di
 
La FPEG e
propi de G
a centre vi
d’un nou ò
Audiovisua
Audiovisua
Junta de G
Aquest estu
estudis s'e
universitar
utilitzant 
universitat
qualsevol a
 
La FPEG e
oficial de 
adscrit, aix
Escola Uni
El centre 
estudis; el 
per part de
 
En 2009-2
Multimèdi
Università
perfils pro
nous mitja
audiovisua

 

esentació 

ció Privada E

ció Privada 
989 i inscri
1989 amb 
 de la socie

ents, creatiu
 FPEG es co
a internacio

l’any 1998 v
ia primera
tzació conj

an néixer a
ció audiovis
d'estudis i en
paç d'integr
s (multimèd
de la Unive
isseny web,

en data 12/
Graduat en R
inculat a la
òrgan suped
al i Multimè
al i Multimè

Govern form
udi univers
nglobaven 
ris de la Ge
el procés 
ts públique
altre estudi 

en data de 2
Grau en A

xí mateix e
iversitària E
es va adscr
 Grau en Au
el Consell d'

2010 es pos
ia per la Un
ria ERAM a
fessionals, 
ans i les a

al i multimè

 del centre

Escola de G

Escola de G
ita al Regist
el número

etat. El nos
us, responsa
ompromet 
onalització d

va comença
ment com
untament 

amb la idea
sual, en con
n els perfils
rar l'audiov
dia). Així m
ersitat de G
, la realitzac

/05/2000 v
Realització 

a Universita
ditat al pat
èdia amb la
èdia. L’Esco

mada per tre
sitari, actual
dins el siste

eneralitat d
de preinsc

es, codi S8
 oficial. 

23/06/2008
Audiovisual 

n aquesta m
ERAM amb
riure l’any 
udiovisual i
'Universitat

sa en marx
niversitat d
aposta pel g
amb la qua
actuals din
èdia. Els fut

e 

Gestió és la t

Gestió (FPE
tre de Fund
o 431. L’ob
stre model 
ables i amb
amb l’entor
dels nostres

ar a oferir 
m estudi p

amb la Fu
a d'omplir 
cret dins de
s profession

visual tradic
mateix, la 

Girona oferi
ció audiovis

va acordar s
Audiovisua

at de Girona
tronat de la
a finalitat d
ola de Reali
es membres
lment extin
ema univer

de Catalunya
cripció univ
33, i la qu

8 va acordar
i Multimèd

mateixa reu
b la finalitat
 2011. L'an
i Multimèdi
ts. 

xa la prime
de Girona e
gran potenc

al cosa ofere
nàmiques la
turs profess

Informe de
Esco

G

titular de l’E

EG) entitat s
dacions Priv
bjectiu d’aq
educatiu ce

b capacitat d
rn productiu
s estudiants

estudis esp
privat (1999
undació de 

un buit de
e la comuni
nals es va ap
cional (linea

Fundació h
int diplome
sual i la foto

sol·licitar a 
al i Multimè
a. La FPEG
a FPEG, am

de desenvolu
ització Audi
s de la FPEG
ngit, tenia un
rsitari actua
a des de l'a
versitària d
ualitat exig

r sol·licitar 
dia amb la
unió es va c
t de desenvo

ny 2008 es 
ia. Rebent l

era promoci
en la branc
cial de la co
eix una resp
aborals est

sionals haur

e Seguiment
ola Univers
Grau en Arts 

 

Escola Univ

sense ànim 
vades de la 
questa fund
erca el dese
de fer una r
u i territori
s. 

pecialitzats 
9), posteri
la Univers

e formació 
icació multi
postar per u
al) amb el d
ha continu

es d’especia
ografia. 

 la Universi
èdia amb la
G en data 2
mb la denom
upar el títol
iovisual i M
G i tres mem
na durada d
al, i s'inscri
any 2001. L
de la Gene
ida era la 

 a la Univer
a finalitat d
crear un no
olupar el G
 sol·licita a
la verificaci

ió del títol 
a de Ciènci
omunicació
posta a les 
tan produi
ran de dota

t del curs 20
sitària ERAM
Escèniques 

 

ersitària ER

 de lucre, fo
 Generalitat
dació es at
envolupame
reflexió crít
al de Salt-G

en el camp
iorment va
sitat de Gir
 en el sect
mèdia. Des
un professi

disseny gràf
uat la seva 

lització en 

itat de Giro
 finalitat de
8/03/2001
minació de 
l propi de G

Multimèdia e
mbres de la 
de tres anys
uen en el c

L'entrada d'
eralitat de 

mateixa qu

rsitat de Gir
de desenvol
ou òrgan am
rau en Aud

a ANECA l'
ió positiva e

oficial de G
ies Socials 

ó audiovisua
noves profe
nt nous pr
r-se de con

015-2016  
AM 

  

RAM. 

ou constituï
t de Catalu
tendre les 
ent d’indivi
tica i assert
Girona, Cata

p dels Audi
a oferir u
rona (2000
tor professi
s d'un prime
ional multid
fic per crear
 col·laborac
els camps 

ona la creac
e desenvolu
1 va acordar
 Escola de 
Graduat en 
estava dirigi
 Universitat
s i 180 crèdi
catàleg de tí
'alumnes es
 Catalunya 

que la que 

rona la crea
lupar-lo en
mb la deno
diovisual i M
'aprovació 
el 6 de Julio

Grau en Au
i Jurídique

al a la creac
essions eme
roductes e

ntinguts esp

6/29 

ïda el 31 de
nya el 8 de
necessitats
dus lliures,
tiva del seu
alunya, així

ovisual i la
n diploma

0). Aquests
ional de la
er moment,
disciplinari,
r productes
ció amb la
del disseny

ció del títol
upar-lo com
r la creació
Realització

 Realització
ida per una
t de Girona.
its. Aquests
ítols propis
s realitzava
 per a les
s'exigia en

ació del títol
n un centre

minació de
Multimèdia.
d'uns nous
ol del 2009

udiovisual i
es. L'Escola
ció de nous
ergents. Els
n el camp
ecífics amb

 

e 
e 
s 
, 

u 
í 

a 
a 
s 
a 
, 
, 
s 
a 
y 

l 
m 
ó 
ó 
ó 
a 
. 
s 
s 
a 
s 
n 

l 
e 
e 
. 
s 
9 

i 
a 
s 
s 
p 
b 



 

singularita
coneixeme
audiovisua
diversitat 
d'expressió
 
El 27/11/2
Realització
arts visual
propiciat s
generant p
àmbits. Hi
escèniques
visuals que
per la inte
Girona i la
en el camp
va decidir 
sol·licitar a
 
Rebem ver
impartir el
 

En aquest 
Audiovisua

 

Evolució es

 

 

Estudiants

ERAM 

 

 

 

 

 

ats comunic
ents de com
al i multim

d'actuacion
ó, i la forma

2014 s’apro
ó Audiovisu
s i les arts 
sinergies d

professional
i ha una rel
s. La necess
e porti cap a
erdisciplinar
a seva dema
p de les arts
 apostar per
a la Univers

rificació po
l 2014-2015

informe el s
al i Multimè

studiants d

2011/

s 200 

catives, tècn
municació, t

èdia, que e
ns que ne
ació ètica i e

ova per par
ual i Multim
 escèniques

de col·labor
ls capaços d
ació íntima

sitat de pode
a una nova 
rietat i la t

arcació cal u
s per aquest
r un nou Gr
sitat de Giro

ositiva i pub
5 el nou Gra

seguiment é
èdia - GAM 

els últims c

/2012 

 

niques i cre
tècnics i cre
exigeix cons
ecessita l'ús
estètica adeq

rt de la Ge
mèdia al de 
s és una rea
ació entre 

de donar un
a i necessàri
er oferir un
excel·lència
ransversalit

un centre po
t motiu per
rau en el ca
ona la creaci

blicació el 0
au. 

és únicamen
 està en pro

cinc anys. 

2012/2013

227 

Informe de
Esco

G

eatives. Els
eatius, capa
solidar una
s de la te
quada. 

eneralitat la
 Escola Uni
alitat en la 
les dues f

na resposta 
ia entre la f

na proposta 
a en les arts
tat de cone
otent Unive

r compleme
amp de les 
ció del títol d

09 d’Octub

nt del Grau 
océs de reve

3 2013

233 

e Seguiment
ola Univers
Grau en Arts 

 

s nostres gr
aços d'actua
a mentalitat
ecnologia, 

a proposta 
iversitària E
resta d'uni

formacions 
 adequada a
formació en
 formativa b
s escèniques
eixements. 
ersitari que 
entar el Gra
arts escèniq
de Grau en A

bre del 2014

 en Arts Esc
erificació. 

3/2014 

t del curs 20
sitària ERAM
Escèniques 

 

raduats ser
ar en el cam
t interdiscip
els coneix

 de canvi d
ERAM. L'ev
versitats eu
d'una man

a la realitat 
n arts visual
basada en l'
s, ens garan
La FPEG e
 desenvolup
u en Audiov
ques per aq
Arts Escèni

4 del Grau.

cèniques - G

2014/2015

254 

015-2016  
AM 

  

ran profess
mp de la co
plinària a c

xements de

de nom de
vident vinc
uropees. Aq
nera molt p
 competitiv
ls i la forma
'experiència

nteix que el 
està conven
pi formació

ovisual i Mu
quest motiu
iques. 

. El centre 

GAE, ja que

5 2015

287 

7/29 

ionals amb
omunicació
causa de la
els mitjans

e Escola de
le entre les

quest fet ha
productiva,

va d'aquests
ació en arts
a en les arts
 futur passa
çuda que a

ó d’alt nivell
ultimèdia es
 va acordar

 comença a

 el Grau en 

5/2016 

 

 

b 
ó 
a 
s 

e 
s 
a 
, 
s 
s 
s 
a 
a 
l 
s 
r 

a 

 



 

 

2. Pro

 
 

 
AQU Catal
procedime
informes d
ISC anuals
qualitat) i 4

L’elaboraci
Seguiment

Per a la se
corpus d’i
directrius d
recollides e
Qualitat de

El Consell 
funcionam
estudis de 
Comissió d
processos 
vetllar per 
modificaci
processos d
Ha estat a
informe de
 
No s’han t
l’anàlisi de
 
La Junta d
2017. I la C
2017. 

Aquest info

 

 

océs d’elab

lunya estab
ent d’acredi
d’acreditació
s consistiran
4 (Valoració

ió d’aquest
t dels result

eva elabora
ndicadors 
d’AQU Cata
en un aplic
el Centre.  

 de Govern
ment de l’est

 la Universi
de Qualitat
de qualitat
 la qualitat 
ó i acredita
del SGIQ a 
questa Com

e seguiment

trobat dificu
e les titulaci

de Govern d
Comissió de

orme de seg

boració de

leix  que el 
tació de les
ó. Tanmatei
n en la valo
ó i proposta

t informe d
ats i millora

ació s’han u
definits co
alunya i fac
catiu inform

 de la UdG
ructura resp
itat de Giro
t de Centr
t relatius a 
 en el plant
ció dels estu
 nivell de ce

missió de Q
t i el pla de m

ultats a l’ho
ons. 

del centre a
e Qualitat d

guiment nom

 

e l’inform

 procedime
s mateixes, 
ix, i per tal 

oració dels a
a del pla de 

de seguimen
a de la titula

utilitzat tota
m a neces

cilitats per l
màtic que es

G va aprovar
ponsable de

ona. Aquest 
e Docent (
 les titulaci
tejament i d
udis de grau

entre docent
ualitat del 
millora  en 

ora de disp

aprovarà l’in
de la Univer

més fa refer

Informe de
Esco

G

me de segui

ent de segui
 el conting
 de centrar 
apartats 3 (V
 millora). 

nt ha segui
ació.  

a la informa
ssaris en el
la Universit
stà a dispos

r, el 28 de 
el Sistema d
t reglament 
(CQC). Aqu
ions oficials
desplegame
u i de màste
t. 
centre qui 
 la seva sess

posar dels i

nforme de 
rsitat va ana

rència al Gr

e Seguiment
ola Univers
Grau en Arts 

 

iment (ISC

iment de les
ut de l’ISC 
la reflexió e
Valoració d

it el proced

ació recolli
l seguimen
tat i l’escola
sició de tots

maig de 20
de garantia 
 fixa la crea
uesta comis
s de cada c
ent dels pro
er impartits

ha analitza
sió de data 2

ndicadors i

seguiment 
alitzar i apr

rau en Arts 

t del curs 20
sitària ERAM
Escèniques 

 

C) 

s titulacions
 és el mate
en els aspec
de l’assolime

diment del 

da en el ca
nt de les ti
a. Totes aqu
s els memb

015, el Regla
 interna de l
ació, compo
ssió és l’òr
centre doce
ocessos de v
s en el centr

t les evidèn
20 de Març 

i evidències

en la sessió
ovar l’ISC e

Escèniques

015-2016  
AM 

  

s s’ha d’alin
eix que el fi
ctes més rel
ent dels est

  SGIQ de 

atàleg d’evid
itulacions, 
uestes evidè
bres de la C

ament d’org
la qualitat (

osició i func
rgan respon
ent.  la CQC
verificació, 
re, així com 

ncies  i apro
 a les 16 hor

s que han s

ó prevista p
en la sessió 

s. 

8/29 

near amb el
ixat per als
llevants, els
tàndards de

la UdG P4

dències i el
seguint les

ències estan
Comissió de

ganització i
(SGIQ) dels
cions de les
nsable dels
C haurà de
 seguiment,
 també dels

ovat aquest
res. 

servit per a

per el Juliol
 D’Abril del

 

l 
s 
s 
e 

4 

l 
s 
n 
e 

i 
s 
s 
s 
e 
, 
s 

t 

a 

l 
l 



 

 
 

3. Val

 

Estàndar

 

Evidèncie
Codificac

3.1.x 

3.1.x 

3.1.x 

3.1.x 
 
 
 
1.1. El pe
disciplina
 
Atès que la
Escèniques
 
1.2. El pl
competèn
 
L’Escola U
l’apartat D
(i, si escau
 
Grau  en A
 
Memòria m

Informes A
 
 
Grau en Ar
 
Memòria : 

Informe fa

 

aloració de

rd 1: Quali

es:    
ció D

M

M

 
In

In

erfil de co
a i amb el 

a memòria v
s són consis

la d’estud
ncies i am

Universitària
Dades identif

, memòries 

Audiovisual 

modificada 

AQU : http:/

rts Escèniqu

 http://www

avorable : ht

e l’assolim

tat del pro

Descripció 
Memòria ori

 Titula
 Titula
 Titula

Memòries m
 Titula

nformes de 
 Infor
 Infor

 
nformes de 

ompetènci
 nivell form

va ser verifi
stents amb 

dis i l’estr
b els objec

a ERAM im
ificadores. C
 modificade

i Multimèd

: http://ww

//estudis.aq

ues 

w.eram.cat/

ttp://estudi

ment dels e

ograma fo

 
ginal verific
ació 1 
ació 2 
ació 3 

modificades, 
ació 1 

 verificació i
me titulació
me titulació

 seguiment 

ies de la 
matiu corr

icada favora
el nivell for

ructura de
ctius de la

mparteix les 
Com a evidè
es) amb els 

ia 

ww.eram.cat

qu.cat/infor

/serveis/me

is.aqu.cat/in

Informe de
Esco

G

estàndards

ormatiu 

cada  

 si escau 

i modificaci
ó 1 
ó 2 

  

titulació 
responent

ablement le
rmatiu exigi

el currícu
a titulació.

 següents ti
ències es pr
 correspone

t/serveis/m

rmes/Web/

emoria_GA

nformes/W

e Seguiment
ola Univers
Grau en Arts 

 

s d’acredit

ió (si escau)

és consist
t del MEC

es competèn
it pel MECE

ulum són 
.  

itulacions G
resenten els
ents informe

modificacion

/Titulacio/D

AE_juny201

Web/Titulaci

t del curs 20
sitària ERAM
Escèniques 

 

tació 

) 

tent amb 
ES.  

ncies dels es
ES. 

 coherent

GAM i GAE,
 enllaços a l
es de verific

n_memoria_

Detall?ti_co

4.pdf 

io/Detall?ti

015-2016  
AM 

  

 
Subminis

Plana web 

Plana web 

Plana web 

Plana web 

 els requi

studis del G

ts amb el 

, tal com s’e
les memòri
cació. 

_GAM.pdf 

odiDGU=52

i_codiDGU

9/29 

strador 

 de qualitat 

 de qualitat 

 de qualitat 

 de qualitat 

isits de la

Grau en Arts

 perfil de

especifica a
es originals

25 

=2473 

 

  

  

  

  

a 

s 

e 

a 
s 



 

 
 
La titulació
En aquest 
sèrie d’assi
Govern de 
 
 
 
El consell d
programac
acreditin e

Aquesta in
el nostre ce

 Gra
 

Per tal d’a
ISC/17/01

 

Codi 

ISC/17/01

 

Accions v

ACCIÓ 1 
ACCIÓ 2 

ACCIÓ 3 

Termini d

 

Impleme
 

 

ó en Arts Es
 informe de
ignatures o
 la UdG. 

de Govern 3
ció dels estu
el nivell B2 d

nclusió es po
entre els tít

au en Arts E

ajustar aq
1 

1 

Incorpo
els estud
nivell B2
tercera l
l'obtenc
del centr

vinculades

Incorpora
Modificac
realitzats 
Acadèmiq
Activitats
per obten
2017/201

de finalitzaci

ntació de 

scèniques n
e seguimen

optatives i e

3/2016 de 1
udis de grau
del MECR d

ot fer en el m
ols de grau 

Escèniques 

quest requ

Object

orar el requ
diants acr
2 del MEC
llengua pe

ció del/s tít
re  

s a l’Objec

ació del requ
ció dels itin
 al Servei de
ques dels ce
s d'informac
nir el títol al
18 
ió 2n semes

 noves opt

no s’ha sotm
nt, es plante
l requerime

2 de maig d
u el requerim
d’una tercer

moment de 
 que a hores

ueriment a

iu 

ueriment 
editin el 

CR d'una 
er a 
tols de gra

tiu de Mill

uisit de la te
eraris dels p
e Gestió Aca
entres docen
ció sobre el 
s estudiants

stre de 2016

tatives 

Informe de
Esco

G

mès a un pro
egen unes p
ent de la ter

de la UdG va
ment que el
ra llengua p

 la verificac
s d’ara no in

a tots els g

Res

 que 

au 

Dega

llora 

ercera lleng
plans d'estu
adèmica i E
nts implicat
 requisit d’a
s de nou acc

6/17 

e Seguiment
ola Univers
Grau en Arts 

 

océs de mod
petites mod
rcera llengu

a aprovar in
s estudiants
er a l’obten

ió, seguime
ncorporen a

graus es cr

sponsable 

anat, GPA 

gua 
udis implica
Estudiants i 
ts 
acreditació d
cés a l’estud

t del curs 20
sitària ERAM
Escèniques 

 

dificació que
dificacions p
ua arran de 

ncloure en l
s de la Univ
ció del títol

ent, modific
aquest reque

rea l’object

Prioritat 

Alta 

ats i comuni
 a les Secret

del nivell de
di de grau a 

015-2016  
AM 

  

e hagi plant
per tal d’in

e l’acord del

les memòrie
versitat de G
l de grau. 

cació o acred
eriment són

ctiu de mil

 Estud

Tots els es
de grau qu
tinguin 
incorporat
requisit de
tercera lle

icació dels c
taries 

e tercera lle
a partir del c

10/29 

tejat canvis.
ncloure una
l Consell de

es de 
Girona 

ditació. En 
n:  

lora 

dis 

studis 
ue no 

t el 
e la 

engua 

canvis 

ngua 
curs 

 

. 
a 
e 



 

En diferen
nous conti
coneixeme
informació
implicat, i 
continguts

Codi 

ISC/17/03

 

Accions v

ACCIÓ 1 

ACCIÓ 2 

ACCIÓ 3 

Termini d

 
 
 
1.3. Els e
nombre é
 
Els estudia
exigit per e
 
 
Valoració

Taules pe

 

Taula 1.1 

Titulació

 

nts reunions
nguts que c

ents adquiri
ó ha arribat 
 els represen
s sigui amb a

3 

Impleme
optatives
espais pú
Interpret
3157G03
: veu II, 3
Audiovisu
 

vinculades

Incorpora
discussió 
 
Activació 
PGA 
 

Informar 
 

de finalitzaci

estudiants 
és coheren

ants tenen e
els estudis. 

ó dels prin

er als grau

 Oferta, de

ó: Nom tit

s de coordin
complement
ts en altres 
 a partir de 
ntants dels 
assignature

Object

entar les seg
s : 3157G030
úblics, 3157G
tació escèni
034 Interpr

3157G03035
uals, de 6 cr

s a l’Objec

ar les optati
 i aprovació

 de les optat

 als estudian

ió 2n semes

 admesos 
nt amb el n

el perfil ade

ncipals ind

us 

emanda i 

tulació 

nació de la c
tin la forma
 assignature
 diferents tr
 estudiants. 
es optatives.

tiu 

güents nove
032 Escena
G03033 
ca : Dansa I
retació escè
5 Tècniques
rèdits. 

tiu de Mill

ives i els seu
ó. 

tives en l'ap

nts i profess

stre de 2016

 tenen el p
nombre de

equat ja que

dicadors: 

 matrícula

Informe de
Esco

G

comissió d’à
ació d’aquel
es  i millora
robades de c
 S’ha acord
. 

Re

s 
a en 

II, 
ènica 
s 

Cap d

llora 

us contingu

plicatiu de p

sorat implic

6/17 

perfil d’ac
e places of

e any rere a

a 

C
20
2

e Seguiment
ola Univers
Grau en Arts 

 

àrees s’ha de
lls estudiant
ar les seves c
coordinació
at que la mi

sponsable 

d’estudis 

ts en la com

programació

cat de les no

ccés adequ
fertes.  

any no tene

Curs 
012-
013 

C
2
2

t del curs 20
sitària ERAM
Escèniques 

 

etectat la ne
ts que vulgu
competènci

ó entre el ma
illor manera

Prioritat 

Mitja 

missió d'àree

ó d'assignat

oves optativ

uat per a 

en dificultat

Curs 
2013-
2014 

2

015-2016  
AM 

  

ecessitat d’a
uin aprofun
ies. Aquesta
ateix profes
a d’incorpo

 Estud

Grau en A
Escènique

es per a la s

tures de la U

ves 

 la titulaci

ts per super

Curs 
2014-15 

11/29 

activar uns 
ndir en els 
a 
ssorat 

orar aquests

dis 

Arts 
es 

seva 

UDG 

ió i el seu

rar el nivell

Curs 
2015-
2016 

 

s 

u 

l 



 

Places ofe
Demanda
Estudiant
Percentat
Percentat

Taula 1.2

  

Nota de ta
Nota de ta

Taula 1.3

Curs 201
16 

Batxillera
CFGS* 

* Pendent 

Taula 1.4

Curs 201
Batx./CO
FP2, CFG
Univ. Bat
Més grans
Altres acc

 
La matrícu
esperades,
i efecte a la
de millora.
 
Cal comen
curs 2016/
objectius p
demanda d
accions rea
 

 Cen
 Inc
 Dis

 

 
Consolida
 

 

ertes 
a 1era opció
ts de nou in
tge d’accés e
tge d’accés e

. Nota de t

all juny PAU
all juny CFG

. Nota d’ac

15- 

at / COU am

 disponibilit

. Via d’acc

15-16 
U amb PAU

GS + Univ FP
tx./ COU + D
s de 25 any

cessos 

ula per els 
 i respecte l

a viabilitat f
. 

ntar que al 
/2017 on e

previs per a
d’estudiants
alitzades pe

ntrar el mi
crementar 
ssenyar un

ar la dema

ó 
ngrés 
en primera 
en matricul

tall  

U 
GS* 

ccés 

mb PAU * 

tat Winddat

cés  

U 
P2/ CFGS 
Diplomat. L
s + Més gra

 estudis del
l’any passat
futura del p

moment de
el número 
aquesta titul
s de primer

er la direcció

issatge en l
 les visites 

na activitat 

anda d’est

 preferència
la a setembr

t  

Llicenciat 
ans de 40 an

l Grau en A
t s’ha manti
rojecte. Per

e redactar a
d’estudiant
lació. Tot i 
r any. Aques
ó i l’àrea de 

la interpre
 als institut
 a les nostr

tudiants d

Informe de
Esco

G

 
 
 

a   
re *  

C
20
20

 
 

Per

5-6 
36,6
 

nys 

Arts Escèni
ingut establ
r millorar aq

aquest info
ts inscrits 
això propos
st incremen
 comunicac

etació i en l
ts amb bat
res instal·la

de primer a

e Seguiment
ola Univers
Grau en Arts 

 

 
 
 
 
 

urs 
012-
013 

C
2
2

 
 

rcentatge d

 6-7 
67 23,33

 

N 
16 
 
 
2 
2 

iques és ba
le dada gen
questa situa

orme ja disp
ha estat de
sem un obj
nt d’estudia
ció. Aqueste

la creació e
txillers artí
acions per 

any en 35 

t del curs 20
sitària ERAM
Escèniques 

 

40
2
17
10
23

Curs 
2013-
2014 

2

5 
5 

de nota d’a

7-8 
3 26,67 

 

% 
80
 
 
10 
10 

aixa en rela
ns bona. Aqu
ació decidim

posem dade
e 34, una 
ectiu de mi
nts ha estat
s accions ha

escènica 
stics 
 alumnes d

 estudiant

015-2016  
AM 

  

0 
1 
7 
00 
3,53 

Curs 
2014-15 

 
 

accés   

8-9 
13,33 
 

 
0 

 
 

ació a les e
uesta dada 

m proposar 

es de matri
dada que 

illora per co
t possible g
an estat les 

del batxille

ts. 

12/29 

40 
16 
20 
95 
25 

Curs 
2015-
2016 

5 
5 

+9 
 
 

expectatives
 és negativa
 un objectiu

iculació del
s’ajusta als
onsolidar la
gràcies a les
 següents ; 

er escènic. 

 

s 
a 
u 

l 
s 
a 
s 



 

C

ISC

 
Accions v

ACCIÓ 1 

ACCIÓ 2 

ACCIÓ 3 

Termini d

 
 
 
1.4. La tit
 
Actualmen
 

 Com
del
dir

 Con
tot

 Reu
am
del

 Set
als 
opt

 Ses
rec
del

 Tro
la s

 Tro
coo
  

Els mecani
correspone
 

 

Codi 

C/17/02 

vinculades

Focalitza
pòster, b

Intensifi
artística

Intensifi

de finalitzac

tulació dis

nt l’Escola U

missió d’à
ls graus, en
rector de l’E
nsell escol
s els deleg
unions alu

mb els estud
l seu pas pe
tmana cult
 estudiants
tatives, sem
ssions info
cullen l’opi
l seu interè
obades de r
seva activit
obades de 
ordinar la d

ismes de co
ents. 

Cons
d’estu
curs.

 
Curs 
estud

s a l’Objec

ar el missat
brouchure i 

icar la camp
. 

icar la camp

ció Setembre

sposa de m

Universitària

àrees : Aqu
n formen 
Escola. 
lar : Aques
ats de curs

umnes d’úl
diants que
er els Grau
tural inform
s de tots aq
minaris ... 
ormatives 
nió dels es

ès. 
recerca : R
tat. 
 docència 
docència. 

oordinació fu

Objec

solidar la i
udiants al
. 

 2017/201
diants 

tiu de Mill

ge en la inte
 web. 

panya de vis

panya a les x

e 2017 

mecanisme

a ERAM dis

uesta comi
part tots e

st consell é
s, els caps d
ltim curs  

e estan en l
us. 
mativa : Un
quells tem
. 
: Els tuto

studiants i 

Reunions en

 : Reunion

uncionen co

Informe de
Esco

G

ctiu 

inscripció
l primer 

18       35 

llora 

erpretació i

sita i presen

xarxes 

es de coor

sposa dels s

issió és l’ò
els tutors d

és per conè
d’estudi de
 : El direc
l’últim any

na setman
mes del seu 

ors de cur
 aprofiten 

ntre els me

ns entre p

orrectamen

e Seguiment
ola Univers
Grau en Arts 

 

Resp

ó Direc
Àrea 
comu

i la creació e

ntació del G

rdinació ad

següents me

òrgan que 
de curs, els

èixer l’opin
els graus i e
ctor realitz
y dels estu

na on es dis
 interès, pr

rs realitzen
per inform

embres del

professorat

nt i la inform

t del curs 20
sitària ERAM
Escèniques 

 

ponsable 

cció, 
 
unicació 

escènica en 

Grau als insti

dequats.  

ecanismes d

permet co
s caps d’es

nió dels est
el director.
a una tuto
dis per con

ssenyen ac
ràctiques, 

n sessions
mar-los d’aq

l grup de r

t, caps d’e

mació arriba

015-2016  
AM 

  

Prioritat 

Alta 

 tots els ma

titus amb br

de coordina

oordinar la
studi dels 

tudiants, i 
. 
oria indivi
nèixer la s

ctivitats per
 internacio

s informat
quells tem

recerca per

estudi i di

a als canals 

13/29 

Estudis 

Grau en 
Arts 
Escèniques

aterials, 

ranca 

ció ; 

a docència
graus  i el

 participen

dualitzada
eva opinió

r informar
onalització,

tives a on
es que són

r coordinar

recció per

 

 

s 

a 
l 

n 

a 
ó 

r 
, 

n 
n 

r 

r 



 

 
 
 
1.5. L’apl
impacte p
 
L’Escola U
Per el TFG
normes es
s’apliquen 
 

Estàndar

 

EVIDÈNCI

Codificació
3.2.x 
3.2.x 
3.2.x 
3.2.x 
 
 
 
2.1. La in
les caract
 
La UdG p
titulacions
  
Aquesta in
(www.udg.
accedir a la

Les planes
es troba el 

G

 
En aquesta
de cadascu
Activitats ,
 

 

licació de 
positiu sob

Universitària
G i les pràc
specífiques 
 de manera 

rd 2: Pertin

IES:   

ó 

nstitució p
terístiques

publica a la
s . 

nformació es
.edu), i a l’a
a informaci

 de tots els 
 menú per a

Graus 

a plana tam
una de les a
, Bibliografi

 les difere
bre els res

a ERAM seg
ctiques segu

aprovades 
 adequada a

nència de 

Descrip
 
 
 
 

publica inf
s de la titu

a seva web 

s troba de m
apartat Estu
ó dels màst

 estudis esta
accedir als d

 

mbé apareix 
assignatures
ia , Avaluaci

ents norm
sultats de 

gueix les no
uim algunes
 en les reu
amb resulta

 la inform

pció 

formació v
ulació i el s

 informació

manera senz
udia a la Ud
ters i doctor

an estructur
diferents ap

Màste

 un enllaç a
s de l’estudi
ió i qualifica

Informe de
Esco

G

matives es 
 la titulaci

rmatives ac
s  especific
unions de 
ats positius.

mació públi

veraç, com
seu desen

ó veraç, exh

zilla i acces
dG. Per defe
rats, al men

rades de la 
partats: 

ers 

 

a la Guia de
i:  Dades ge
ació , Obser

e Seguiment
ola Univers
Grau en Arts 

 

 realitza d
ó.   

cadèmiques
cacions pròp
Junta de c
 

ica 

En
 
 
 
 

mpleta, ac
nvolupame

haustiva, a

sible a part
fecte apareix
ú esquerre.

 mateixa ma

e matrícula 
enerals , Gru
rvacions. 

t del curs 20
sitària ERAM
Escèniques 

 

de manera

 de la Unive
pies que es
centre adsc

nllaços 

ctualitzada
ent operat

ctualitzada 

ir de la plan
x la informa
 

anera amb u

 on es troba
ups , Comp

015-2016  
AM 

  

a adequad

ersitat de G
stan descrit
crit, aquest

a i accessi
tiu. 

 i pertinen

na principa
ació dels gr

una plana p

a informaci
petències , C

14/29 

da i té un

Girona. 
tes en unes
tes normes

ible sobre

nt sobre les

l de la UdG
aus i es pot

principal on

ió completa
Continguts ,

 

n 

s 
s 

e 

s 

G 
t 

n 

a 
, 



 

Pel que fa
www.eram
d’espais, d
grau. 
 
La inform
absolutam
L’Escola U
el Grau en 
en-arts-esc

 
2.2. La in
 
 
A la inform
i lògica, c
d’administ
 
La informa
d’interès. A
precisió i s
 
A la plana
diferents in
mateix, l’in
principal d
 

Els autoin
procés. Es 

 
 
L’ Escola U
plataforme

En la pàgin

En la pàgin

En windda

En pàgina 

 

2.3. La in

 
La Univers
durant aqu

 

a a informa
m.cat  es pot
d’entorn, de

mació que a
ent actual a

Universitària
 Arts Escèn
ceniques/  .

 
nstitució p

mació sobre 
com ja s’h
tració i serv

ació està re
Així, no no

sense ambig

a de cada 
ndicadors q
nforme de s
de la web de

formes i in
 poden veur

Universitàri
es. 

na web de l’

na web de la

at : http://w

 dades quali

nstitució p

sitat de Giro
uest període

ació més g
t accedir a i
e serveis o i

apareix en 
atès que es v
a ERAM dis
iques on la 
 

ublica info

 les titulacio
ha explicat.
veis, visitant

dactada i or
omés s’hi a
güitats, fet q

titulació ap
que es tenen
seguiment d
e la titulació

nformes d’a
re a la plana

a ERAM pu

’ERAM : htt

a UDG : http

winddat.aqu

itat AQU : h

ublica el S

ona disposa
e ha anat ac

general rela
informació 
informació 

cada dime
va revisant i
sposa d’una 
 informació

formació s

ons que apa
 Els difere
ts externs, e

rganitzada 
accedeix am
que en facili

pareix un a
n en compte
del curs ant
ó.  

acreditació 
a de Qualita

ublica inform

tp://ca.eram

ps://aserv.u

u.cat/null/ag

http://estud

SGIQ en qu

a de la plan
ctualitzant-

Informe de
Esco

G

acionada am
 més genera
 de pràctiqu

ensió és co
i actualitzan
 pàgina web

ó http://ca.e

 
sobre els r

areix a la we
ents grups 
etc.) hi tene

 de forma q
mb facilitat 
ita una com

apartat Ind
e a l’hora d
terior (darre

de les titul
at, a l’aparta

mació dels r

m.cat/eu-er

udg.edu/ds

grupacio/10

dis.aqu.cat/

uè s’emma

a UdG Qua
se i ofereix 

e Seguiment
ola Univers
Grau en Arts 

 

mb el cent
al referent a
ues en emp

mpleta i e
nt periòdica
b www.eram
eram.cat/es

resultats a

eb de la Ud
 d’interès 
n, doncs, ac

que esdevé c
 sinó que l

mprensió i in

dicadors de
d’elaborar l’i
er informe)

lacions que
at d’acredita

resultats ac

ram/qualita

stitulacions/

0009/ 

/euc/estudi/

arca la titu

alitat (http:/
 informació

t del curs 20
sitària ERAM
Escèniques 

 

tre docent, 
a l’Escola co

presa, mobil

xhaustiva, 
ament. 

m.cat i d’una
tudis/graus

cadèmics 

G s’hi acced
(alumnat, 

ccés amb fac

clara i llegib
la informac

nterpretació

e seguimen
informe de 
) és públic i

 ja s’han a
acions,  

adèmics i sa

at/ 

/taulell/pub

/525 

ulació. 

//www.udg.
ó actualitzad

015-2016  
AM 

  

 a partir d
om pot ser 
litat, trebal

alhora que

a pàgina esp
s-universita

 i la satisfa

deix de form
professorat

acilitat.  

ble per a tot
ció s’hi pre

ó ràpida i ad

nt que dóna
 seguiment 
i accessible 

acreditat o 

atisfacció en

blic/3157G0

.edu/udgqu
da sobre la 

15/29 

de la plana
 informació
lls finals de

e també és

pecífica per
aris/grau-

acció.  

ma intuïtiva
t, personal

ts els grups
esenta amb
dequada. 

a accés als
 anual. Així
 a la pàgina

estan en el

n diferents 

0314 

ualitat) que 
 política de 

 

a 
ó 
e 

s 

r 

a 
l 

s 
b 

s 
í 
a 

l 

 
 



 

qualitat de
Garantia In
Aquesta in
l’esquerra 
En aquesta
Seguiment
 
L’enllaç dir
http://www
/language/
 
En el mom
els procedi
 
 
L’Escola U
particulari
 

Objectiu de

Codi 

IAI/16/0
8 

 Acció 1 

  
 
 
 
 

 
 
 

 

e la Univer
nterna de Q

nformació és
UdG Qualit
a plana web
t, Modificac

recte al SGI
w.udg.edu/
/ca-ES/Def

ment en què 
iments adap

Universitàr
itats. 

el Pla de Mi

Disposar 
a la vida d
obert i fàc

El mes d'
www.udg

Objectiu a

 

rsitat, els p
Qualitat. 
s pública i a
tat. 
b es troba i
ció i Acredit

IQ és el segü
/udgqualitat
fault.aspx 

 el centre di
ptats a la re

ia ERAM 

illora relaci

Objec

 de tota la in
de la titulac
cil accés 

octubre de 
g.edu/udgqu

assolit en la

 

rocessos de

accessible a

informació 
tació).  

üent: 
t/Sistemain

isposi ja de 
alitat del ce

segueix p

onat amb a

ctiu 

nformació r
ció amb accé

2016 s'ha a
ualitat i aqu

a seva totali

Informe de
Esco

G

e verificació

a partir de la

 dels proces

nterndegara

 la plana de 
entre (v. est

principalme

aquest subes

Re

relativa 
és GP

ctualitzat la
uesta inform

itat 

 

e Seguiment
ola Univers
Grau en Arts 

 

ó, seguimen

a plana web

ssos definit

antiadelaqu

 qualitat de
tàndard 3) 

ent el SGI

stàndard:  

esponsable 

PA 

a pàgina we
mació ja està

t del curs 20
sitària ERAM
Escèniques 

 

nt i acredit

b principal d

s en el Mar

alitat/SIGQ

l centre, es 

IQ de la 

 Prioritat 

Alta 

b de qualita
à en obert i 

 

015-2016  
AM 

  

tació, i el S

de la UdG, a

rc VSMA (V

QalaUdG/ta

 podran trob

UDG, am

Estu

Facultat 

at 
 actualitzad

16/29 

Sistema de 

al menú de 

Verificació, 

abid/16273

bar aquí 

mb algunes 

udis 

da 

 

 

 

 

 



 

Estàndar

 
3.1. El SG
seguimen
 
El SGIQ im
la titulació
 
Per el diss
Girona, de 
 
3.2. El S
rellevant
acadèmic
 

El SIGQ ac
però cal un
informació

Per els altr

Objectiu/s
 

Codi 

IAI/16/09

 Acció 1 

  

  
 Acció 2 

 

 

rd 3: Eficàc

GIQ imple
nt i l’acred

mplementat
ó. 

seny , aprov
 l’AQU i de 

SGIQ imp
s per a 

cs i la satis

ctualment g
na acció de m
ó cabdal. 

res grups d’i

 del Pla de M

9 [1] Incor
processo
dinàmica
l’assegur
nivell de 
[2] Enfor
conscien
centre do
[3] Difon
i els seus

[1] Iden
process

El mes d
dels cent
facultats
necessar

Acció rea
[2 i 3] C

El centre

cia del sis

ementat t
ditació  de 

t a ‘Escola U

vació i acred
 l’ANECA. 

plementat
la gestió 

sfacció del

garanteix la 
millora per 

interès enca

Millora rela

Object

rporar el seg
os del SGIQ 
a habitual e
rament de la
 centre doce
rtir una maj

nciació  del S
ocent. 
ndre els pro
s resultats. 

ntificació d
sos del SG

de novembre
tres docents
 als diferen

ri dels proce

alitzada par
Crear la pà

e ja disposa 

tema de g

té process
 les titulac

Universitàri

ditació de le

t garantei
 eficient 
ls grups d

 recollida d’
 a poder seg

ara queden 

acionat/s am

tiu 

guiment del
 com una 

en 
a qualitat a 
ent.   
jor  
SIGQ en el 

ocessos del S

del respon
IQ a nivell

e de 2016 es
s en la qual 
ts processos

essos i la ide

rcialment en
àgina web 

 d'una pàgin

Informe de
Esco

G

garantia in

sos que g
cions. 

ia ERAM té

es titulacio

ix la rec
de les t

d’interès. 

’informació
guir perfecc

 pendents d

mb aquest s

Re

ls 

 

SIGQ 

Com
Qual
UdG
de G
UdG
de Q
Cent

nsable del 
l de centre

s va celebra
 es demanav
s del SGIQ,
entificació d

n el seu 10%
 de qualita

na web amb

e Seguiment
ola Univers
Grau en Arts 

 

nterna de l

garanteixe

é processos 

ns seguim l

collida d’i
itulacions

 acadèmica
cionant la re

d’implement

subestàndar

esponsable 

missió de 
litat de la 

G, Consell 
Govern de la
G i Comissió
Qualitat del 
tre 

 seguimen
e docent. 

ar la reunió 
va d'identifi
 per tal d'en

d'agents imp

% 
at del cent

b les dades m

t del curs 20
sitària ERAM
Escèniques 

 

la qualitat

n el disse

 que garant

la normativ

informaci
s, en esp

, i de satisfa
ecollida de d

tar processo

rd:  

Prioritat 

a 
ó 

Alta 

nt de cada 

dels respon
icar els resp
ndegar la re
plicats. 

tre Docent

més signific

015-2016  
AM 

  

t de la titu

eny, l’apro

teixen el seg

va de la Un

ió i dels 
pecial els 

acció dels es
dades d’aqu

os. 

 Estud

Facultat 

 un dels 

nsables de q
ponsables d
evisió si fos 

t 

catives sobr

17/29 

lació 

ovació, el

guiment de

iversitat de

resultats
 resultats

studiants 
uesta 

dis 

qualitat 
dels les 
 

re la 

 

l 

e 

e 

s 
s 



 

  
 Acció 3 

  

Objectiu d
 

Codi 

IAI/16/10

 Acció 1 

  

  
Objectiu d
 

Codi 

IAI/16/11 

 Acció 1 

  

  
 Acció 2 
 

 

qualitat i
nivell de 

Acció pa
[4] Revi
adaptar

Pendent 

de millora a

0 Millorar 
per tal qu
esdeving
en l’avalu
titulacion
Constitu
el conti
repercu
[Aquest
Durant e
grups de
resposta
d’aquests
professo
Universi
les enque
del conse
validació
 
Pendent 

de millora a

Objectiu 

 Conèixer
la formac
la Univer
Incorpo

El dibuix
pendent 
Acció pa
Admini
La Unive
de titulat
2014 i de
informac
 

i la vida de l
 centre doce

rcialment r
isió de tot
r a la FM e

 de realitzar

assolit parcia

Object

 les enquest
ue l’opinió d

gui un instru
uació de la q
ns de la Uni
ució de 3 g

ingut de l’e
ussió; iii) e
ta propost
el curs 2015
e treballs pe
, de la difus
s grups ha e
rs, un estud
tat comissió
estes de doc
ell de Direcc
ó final.  

 d'aprovació

assolit parcia

 

r l'opinió de
ció rebuda i
rsitat 
oració de l

x del proced
 que s'aprov
rcialment r
istració an
ersitat de Gi
ts. La UdG j
el 2015. Res
ció desagreg

la titulació.
ent s'anirà a

ealitzada en
ts els proc
els propis 

r 

alment, es d

tiu 

tes de docèn
dels estudia
ument centr
qualitat de  
iversitat 
grups de t
enquesta; 
el procedi
ta de millo
-16 la Comi
r a l’anàlisi 

sió dels resu
estat compo
diant i un m
ó 8/16 de 29
cència així c
ció i la Com

ó per part d

alment, es d

els titulats s
i el seu pas 

l'enquesta

diment està 
vi per part d
ealitzada en

nual de l'en
irona partic
ja es dispos
sta pendent 
gada. 

Informe de
Esco

G

 A mesura q
actualitzant

n un 25% 
cediments 
 de centre 

deixa oberta

Re

ncia 
ants 
ral 
 les 

Com
Qual
Univ

treball que
 ii) la com

iment d’ad
ora està re
issió de Qua
 i millora d’

ultats i de l’ú
ost per un v

membre del G
9 de setemb
com les nov

missió de Go

del CG, acció

deixa oberta

Resp

sobre 
 per 

GPA

a com a no

 en procés d
de la Comiss
n un 25% 
nquesta 
cipa en la co
sen de dades
 posar-la a d

e Seguiment
ola Univers
Grau en Arts 

 

que s'avanc
t aquesta we

 del SGIQ 
 pel curs 2

a pel curs 2

esponsable 

missió de 
litat de la 
versitat 

e revisin e
municació d
dministrac
elacionada
alitat de la U
’aquest proc
ús dels resu
icerector, q
GPA. La Co
bre de 2016
ves línies d’a
overn de la U

ó realitzada

a pel curs 2

ponsable 

A / AQU 

ou procés d

d'elaboració
sió de Quali

omissió d’en
s agregades
disposició d

t del curs 20
sitària ERAM
Escèniques 

 

i en l'adapta
eb.  

 per tal d’a
2018/19 

016/17.  

Prioritat 

Alta 

el model ac
dels result
ció de les e
a amb la p
Universitat 
cediment cl

ultats obting
que l’ha pres
omissió de Q

 va aprovar
administrac
UdG per tal 

 en un 50%

016/17.  

Prioritat 

Alta 

del SGIQ 

ó i durant el
itat 

nquestes d’A
s de l'enques
dels centres

015-2016  
AM 

  

ació del SIG

actualitzar

 Estud

Facultat 

ctual quan
tats i la se
enquestes

proposta 4
 ha activat t
lau, de l’índ
guts. Cadasc
sidit, tres o 
Qualitat de l
r el nou reda
ció. Resta en
l de la seva 

% 

 Estudis 

Facultat 

l curs 2016/

AQU entre e
sta de titula

s docents aq

18/29 

GC a 

r-los i 

dis 

nt a i) 
eva 
s. 
4.1.3] 
tres 
ex de 
cun 
 quatre 
la 
actat de 
n mans 

/17 està 

elles la 
ats del 
questa 

 



 

  
Objectiu d
 

Codi 

IAI/16/12

 Acció 1 

  

  
 Acció 2 

  
 
 Acció 3 

  

 
 Acció 4 
  
Objectiu d
 
 

3.3. El SG
seva millo
 

 
En les reun
es tracten l

 

Acció pa
de millora a

2 

Inexistèn
satisfacc
vinculats
ocupado
[1]  Part
disseny
Els GPA 
laboral,
La Unive
sectorial 
tecnolog
de la dem
per un gr
personal
el conjun
valorar e
l’anàlisi d
La Unive
amb l’obj
professo
el desple
Acció pa

Administ
La UdG j
Acció pa

[3] Enq
La UdG e
d'admini
proposta
novembr
 
Acció pa

[4] Enqu
Pendent 

de millora a

GIQ imple
ora contin

nions de la C
les actualitz

rcialment r
assolit parcia

Object

ncia d’enqu
ió de grups 
s a la titulac
rs, etc.) 
ticipació a

ya aqueste
 ha particip
, la propera
ersitat de Gi
 és una plat
ia, està foca

manda de co
rup reduït d
l, totes elles
nt d’empres
els estudis d
del mercat l
ersitat de Gi

bjectiu de de
rat respecte

egament de 
rcialment a

tració d'enq
ja administr
rcialment a

questes a p
està treballa
istració d'en
a a l'enquest
re de 2016. 

rcialment a

uestes sobre
 

assolit parcia

ementat es
nua. 

CQC on par
zacions imp

ealitzada en
alment, es d

tiu 

estes ad hoc
 d’interès 

ció (professo

activa en l
es enquest

a anualmen
a edició serà
irona trebal
taforma faci
alitzat en un
oneixement
de persones
 externes a 
es i instituc

de la UdG, e
laboral del s
irona partic
efinir i impl
e del progra
 les titulacio
aconseguida

questes 
ra les enque

aconseguida

professors
ant en un pr
nquesta a in
ta als respon
 

aconseguida

e instal·lacio

alment, es d

s revisa pe

rticipen tècn
plementades

Informe de
Esco

G

n un 50% 
deixa oberta

Re

c  de 

orat, 

a comissió
tes 
nt en l'enqu
à aquest cur
lla en el ma
ilitadora de
n sector soc
t. Tant el Co
s escollides p
 la universit
cions del sec
els competèn
sector i la in
cipa també e
lementar alt
ama formati
ons, etc.  
a en el seu 7

estes de titu
a en un 50%

s 
roposta d'en

niciar el cur
nsables de q

a en un 10%

ons 

deixa oberta

eriòdicam

nics de l’àre
s. 

e Seguiment
ola Univers
Grau en Arts 

 

a pel curs 2

esponsable 

GPA 

ó d’enque

uesta de ti
rs 2016-201
arc dels Cam
e la transferè
ioeconòmic

onsell Asses
per la seva t
tat com l’Ag
ctor socioec
ncies que aq
nserció labo
en la comis
tres enques
iu, les dels r

75% 

ulats i partic
% 

nquesta de 
s 2016-2017
qualitat del

% 

a pel curs 2

ment i gene

ea de qualita

t del curs 20
sitària ERAM
Escèniques 

 

016/17.  

Prioritat 

Mitjana 

stes d’AQU

tulats d'A
7.    

mpus Sector
ència de con

c concret i e
ssor Sectoria
trajectòria p
grupació sec
conòmic han
quests han d
oral dels nos
ssió d’enq
tes com les 
responsable

cipa en les d

 professorat
7. Es presen
s centres a l

016/17.  

era un pla 

at de la UDG

015-2016  
AM 

  

 Estud

Facul

U Catalun

AQU i d'ins

rials. Un Cam
neixement i

es basa en la
al (CAS) con
professiona
ctorial (AS)
n de perme
de desenvo
stres titulat

questes d’A
 de satisfacc
es acadèmic

d'inserció la

t i procedim
nta la prime
 la reunió de

a de millor

G s’analitza

19/29 

dis 

ltat 

nya que 

erció 

mpus 
i 

a gestió 
nstituït 

al i 
, que és 
tre de 
lupar, 
ts, etc. 
AQU 
ció del 
cs sobre 

aboral.  

ment 
er 
e 

ra per a la

a el SGIQ i 

 

a 



 

 

Estàndar

 
 
4.1. El pr
per les 
investiga
 
Actualmen
formatiu. 
profession
professora
 
 
Valoració
 
 
Taula 4.1. P
 
 
Professors 
Professors 
Professors 
 
 
 
Taula 4.2. 
 
Per hores
  

DOCTORS
NO DOCTO
TOTAL 
  
  
 

 

rd 4: Adeq

rofessorat
titulacion

dora i, si e

nt el Grau en
Professorat
al i investig

at profession

ó dels prin

Professors p

 nombre ab
 permanent
 a temps pa

 Hores impa

s 

H
TE

CO

  
S  665
ORS  75 

 740

quació del 

t reuneix 
ns del ce
escau, pro

n Arts Escè
t que com
gadora. El g
nal amb con

ncipals ind

per categori

bsolut : 11 
ts : 4 

arcial : 7 

artides de d

HORES 
EMPS 
MPLET 

E

5    
  

0   

 

 professor

els requis
entre i t

ofessional.

èniques disp
mpleix amb 
grau combin
ntracte a tem

dicadors: 

ia (nombre 

docència (HI

ENTRE 18 I
24 

Informe de
Esco

G

rat al prog

sits del ni
té suficie
. 

posa del pro
 les exigèn
na professo
mps parcial

 absolut) 

IDA) segon

I ENTRE
18 

  
 140 
 140 

e Seguiment
ola Univers
Grau en Arts 

 

grama form

ivell de qu
ent i val

ofessorat ad
ncies de qu
rat acadèm
 però amb m

s categoria 

HORES T

E 12 I 
 

ME

  
 390
390 

t del curs 20
sitària ERAM
Escèniques 

 

matiu 

ualificació
lorada ex

dequat per a
ualificació, 
ic amb cont
majoria de c

 de professo

TEMPS PAR

ENYS DE 
12 

0 
  

015-2016  
AM 

  

ó acadèmi
xperiència

a realitzar e
 l’experiènc
tracte perm
contractes i

orat i doctor

RCIAL 

TOTAL 
 665 (52%) 
 605 (48%)
 1270 

20/29 

ica exigits
a docent,

el programa
cia docent,

manent amb
indefinits. 

rat 

 

% 
PROFE
ACRED

  100 
)   

  

 

s 
, 

a 
, 

b 

ESSORAT 
DITAT 



 

Per crèdi
 

GAM 

% 

GAE 

 

Total 

% 

 
 
En el segü
recerca o d
 
Link recerc
Link grup d
 
4.2. El p
desenvolu
 
El professo
satisfacció 
acadèmiqu
 
 
Valoració

Taula 4.5

 

Titulació
 
1 estudiant
hores de do
 
Els estudia
relació a a
indicador v
 
4.3. La in
docent i i
 

 

its 

Crèd

üent link po
de treballs p

ca : http://c
de recerca :

rofessora
upar les se

orat és sufi
 per part d

ues que pod

ó del següe

5. Relació 

ó 

t ETC corre
ocència en a

ants d’aque
aquest indic
variarà, tot 

nstitució o
investigad

dits totals 

352 

 

127 

 

479 

100% 

odem fer un
professional

ca.eram.cat
: http://rece

at del cent
eves funci

icient i disp
dels estudia
dem veure en

ent indica

 estudiant

C
3
 

spon a una 
aula 

estes prime
cador, a me
 i això aques

ofereix su
dora del pr

Crèdits

17

50

66

52

24

51

n seguimen
ls. 

/eu-eram/r
erca.eram.c

tre és suf
ions i aten

posa de la d
ants com la
n els substà

ador:  

s ETC per 

Curs n-
3 

C

 

 matricula d

eres promoc
esura que v
st rati segui

uport i opo
rofessorat

Informe de
Esco

G

s doctor 

76 

0% 

6,5 

2% 

42,5 

1% 

nt de les pri

recerca/ 
cat/eramsci

ficient i d
ndre els es

dedicació a
a satisfacció
àndards 5.1 

r PDI ETC 

Curs n-2  

de 60 ECTS

cions del G
vagi creixen
irà essent m

ortunitats
t. 

e Seguiment
ola Univers
Grau en Arts 

 

Crèdits do
acredit

103 

58% 

66,5 

100%

169,5

70% 

incipals nov

i/ 

disposa de
studiants. 

adequada se
ó respecta l
 i 6.2. 

 (Equivale

Curs n-
1  
6,98 

S, i 1 PDI ET

Grau en Art
t el número

molt satisfac

s per millo

t del curs 20
sitària ERAM
Escèniques 

 

octor 
tat 

 

 

vetats del p

e la dedic
 

egons els di
a docència 

nt a temps

Curs n 

6,23 

TC es consid

ts Escèniqu
o d’estudian
ctori per els 

orar la qu

015-2016  
AM 

  

professorat 

cació adeq

diferents ind
 rebuda o l

s compler

dera qui imp

ues són priv
nts matricu
 estudiants.

ualitat de 

21/29 

 a nivell de

quada per

dicadors de
les tutories

rt)  

parteix 240

vilegiats en
ulats aquest
.  

 l’activitat

 

e 

r 

e 
s 

0 

n 
t 

t 



 

L’Escola U
continuada
serveixin p
 
A continua
 
.- Setmana
http://ca.e
.- S’incenti
incorporac
programes
.- S’ofereix
seva recerc
.- S’han cre
per ERASM
programes
 
Considerem
oportunita
 
 

Estàndar

 

EVIDÈNCI

Codificació
3.5.x 

3.5.x 

3.5.x 

3.5.x 

3.5.x 

3.5.x 

3.5.x 

3.5.x 
3.5.x 

 

Universitària
a, ofereix l’o
per el seu cr

ació descrivi

alment l’ERA
eram.cat/es
iva al profes
ció a progra
s de doctora
x al professo
ca com per e
eat les dinàm
MUS. Actua
s. 

m que aque
ats. Actualm

rd 5: Eficàc

IES:   

ó Desc
Pla d
ident
l’estr
de la 
Indic
profe
Indic
acadè
Pla d
labor

Indic
d’orie
Docu
les pr
Docu
orien
Indic
Ident
dispo
En es
assig
digita

a ERAM con
opció al seu
reixement p

im alguns e

AM ofereix 
studis/work
ssorat no do

ames de doc
at. 
orat el finan
exemple con
miques nec

alment tenim

estes iniciati
ment la parti

cia dels si

ripció 
d’acció tut
tificació d
ructura, iden
 planificació
cadors de s
essors) 
cadors de 
èmiques 

d’actuació in
ral 

cadors de 
entació prof

umentació d
ràctiques 

umentació d
ntació a l’est
cadors d’ús 
tificació del
osa per afa
special: lab

gnatures i
als, docume

nscient de la
 professora
ersonal. 

exemples. 

 workshops
kshops/ . 
octor amb fl
ctorat. Actua

nçament per
ngressos o a

cessàries per
m una mitja

ives són suf
icipació del 

stemes de

torial: supo
de necessi
ntificació d
ó i execució
atisfacció a

 satisfacci

nstitucional

 satisfacci
fessional 

del SIGQ sob

del SGIQ so
tudiant 
i satisfacció
ls  recursos

avorir l’apre
boratoris (di
implicades, 
entació, etc.

Informe de
Esco

G

a importànc
at de particip

s gratuïts pe

flexibilitzaci
alment 6 pr

r  participar
altres esdev
r a l’interca
ana de quatr

ficients tot i
 professorat

e suport a 

ort instituc
itats, iden

dels objectiu
ó 
amb el PAT

ió sobre 

l per a facili

ió sobre 

obre el procé

obre el proc

ó de bibliote
s més signif
enentatge d
isciplina, ll
 ...), in
. 

e Seguiment
ola Univers
Grau en Arts 

 

cia que té p
par en activ

er el seu pro

ió d’horari i
rofessors est

r en aquelle
veniments s
avi internaci
re professor

i està oberts
t la conside

 l’aprenen

cional, gest
ntificació 
us, pertinèn

T (estudiant

les tutor

itar la inser

les accio

és de gestió

cés de supo

eca i CRAI 
ficatius de q
de l’estudia
ocs de treb

nfraestructu

t del curs 20
sitària ERAM
Escèniques 

 

er el seu pro
vitats pròpie

ofessorat en

 rebaix d’ho
tan inscrits 

s activitats 
similars.  
ional amb p
rs a l’any qu

s a ampliar-
rem correct

ntatge 

Subm
tió, 
de 

ncia 

CAI 

ts i CAI 

ries CAI 

rció Enllaç
http:/
Altres

ons CAI 

ó de Plana 
UdG 

rt i Plana 
UdG 
Biblio

què 
ant. 
all, 

ures 

CAI 

015-2016  
AM 

  

rofessorat la
es o externe

n diferents c

ores la seva 
 en diferent

 rellevants p

programes f
ue aprofiten

-les si surten
ta. 

ministrador 

ç a UdGTreb
//www.udg.
s de centre 

a web qua

a web qua

oteca 

22/29 

a millora 
es que 

camps 

 
ts 

per a la 

finançats 
n aquests 

n noves 

ball 
.edu/borsa/

alitat de la

alitat de la

 

/ 

a 

a 



 

3.5.x 

 
5.1. Els 
d’aprenen
laboral. 
 
L’Escola U
laboral, qu
tutories ind
 
L’Escola U
un servei d
la xarxa int
 
 
Procés d’ap
 
Al tenir no
però la info
funcionant
 
En la mem
específique
complemen
quadre am
 

Taula  Pr

 
Estudiants
Estudiants
formatius 
 
Aquests va
reben uns 
nivell exigi
 
 
Taula 5.1
(Estànda
 

Tutories ac
Instal·lacio
Biblioteca 
Serveis de 
informació
 

 

Indic
d’inst

 serveis 
ntatge i e

Universitària
ue coordina 
dividualitza

Universitària
de tutories p
terna els es

prenentatge

omés dues p
ormació dis
t adequadam

mòria verific
es per a det
ntaria per in

mb els result

roves espe

s  
s que han de

alors els con
complemen
it per el Gra

. Satisfacc
rd 5.1 i 5.2

Curs

cadèmiques
ons (aules i 
 
 suport (ma
ó, ...) 

cadors de
tal·lacions e

d’orienta
els d’orien

a ERAM dis
 una psicòlo
ades. 

a ERAM mit
per resoldre
tudiants po

e 

promocions 
sponible con
ment. 

ada per el G
ectar aquell
ncrementar
ats d’aquest

cifiques co

e realitzar c

nsiderem no
nts formatiu
au per a pod

ció dels est
2) 

s n 

s 
 espais doce

atriculació, 

e satisfac
especialitza

ació acad
ntació pr

sposa d’un s
oga experta 

tjançant els
e les qüestio
oden telemà

 en aquest a
nsiderem qu

Grau en Arts
ls estudiant
r les seves h
tes proves. 

omplemen

complement

ormals sego
us que els pe
der cursar le

tudiants a

ents) 

Informe de
Esco

G

cció dels
ades (labora

dèmica s
ofessiona

servei exclu
 en recursos

s professors
ons d’orient
àticament so

apartat tenim
ue el serveis

s Escènique
ts de primer
habilitats int
 

nts format

Cur
 

ts 
 

ons les expe
ermeten mi
es assignatu

amb els sis

Indicad

4,58 ( sobre
 
 
 

e Seguiment
ola Univers
Grau en Arts 

 

s estudia
atoris...) 

suporten 
l faciliten

siu d’orient
s humans, e

s, els tutors 
ació acadèm
ol·licitar aqu

m poca info
s d’orientac

es es propos
r que cal qu
terpretative

tius 

rs n-3 Cu
 
 

ectatives i l
illorar les se
ures amb no

stemes de

dor P

e 5 )  
 
 
 

t del curs 20
sitària ERAM
Escèniques 

 

nts CAI 

adequad
n la incor

tació per inc
els estudian

de curs i el 
mica dels es
uestes tutor

ormació a ap
ció acadèmic

sava realitza
ue realitzin u
es. A contin

urs n-2 C
1

8

es prevision
eves compe
ormalitat. 

 suport a l

Percentatg
respost

015-2016  
AM 

  

dament e
rporació a

corporar-se
nts poden de

 cap d’estud
studiants. A
ries.  

portar. Ana
ca establert

ar unes pro
una formac

nuació tenim

Curs n-1 
19 

8 

ns. Aquests
etències i aix

l’aprenent

tge de 
tes 

23/29 

el procés
al mercat

e al mercat 
emanar 

dis ofereix 
A partir de 

alitzant 
ts estan 

ves 
ió 

m un 

Curs n 
19 

9 

s estudiants
xí arribar al

tatge 

 

s 
t 

s 
l 



 

Aquest valo

Disponib
graduats

Actualmen
 
Instal·lacio
 
L’Escola U
preguntar 
al voltant d
en Audiov
entraran a 
 
A continua
 
 
 
Satisfacc

 
Satisfacci
. 

 
Satisfacci

 

or és un res

ble al Wind
s 

nt al no teni

ons 

Universitàri
 la seva satis
de les insta

visual  Mult
 la mateixa 

ació destaqu

ció espai fís

ió aules d'i

ió aules de 

sultat excel·

ddat de fo

r alumnes t

a ERAM re
sfacció en d

al·lacions. A
timèdia qua
 dinàmica. 

uem aquelle

sic - entorn

informàtic

 teoria.  Est

lent i molt s

orma prog

titulats no d

ealitza una
diferents asp
Aquesta info
an tinguem

es dades que

n EU ERAM

ca. Els ordi

tan ben aco

Informe de
Esco

G

satisfactori 

gressiva a 

disposem de

a enquesta 
pectes del s
ormació act

m estudiants

e considere

M 

inadors són

ondicionad

e Seguiment
ola Univers
Grau en Arts 

 

 de la feina 

 partir de 

e dades. 

personalitz
eu pas per l
tualment no
s a quart cu

em més relle

n prou  pot

des, tenen 

t del curs 20
sitària ERAM
Escèniques 

 

 realitzada. 

 l’enquesta

zada als est
l’Escola. Div
omés està d
urs del Gra

evants. 

tents, són 

prou  llum,

015-2016  
AM 

  

 

ta de satisf

tudiants de
verses preg
disponible p
au en Arts 

suficients,

,  tenen esp

24/29 

facció de 

e quart per
guntes giren
per el Grau
Escèniques

 

, l'espai, ...

 

pai, ... . 

 

r 
n 
u 
s 

. 



 

 
Satisfacc

 
Satisfacc

 
Satisfacc

 

ció materia

ció materia

ció global d

al bibliotec

al audiovis

dels recurs

ca. Només l

ual. El ma

sos materia

Informe de
Esco

G

llibres. 

aterial és su

als de l'EU 

e Seguiment
ola Univers
Grau en Arts 

 

uficient, la

 ERAM 

t del curs 20
sitària ERAM
Escèniques 

 

 disponibi

015-2016  
AM 

  

ilitat, ... . 

25/29 

 

 

 

 



 

 
 
Serveis ori
 
Els serveis
Multimèdi
al mercat l
 
.- Un serve
tutories ind
.- Un espa
curriculars

Lògicamen
reben els e

 

5.2. Els r
caracterí
 
En les reun
actualmen

 

entació pro

s que actual
ia funcionen
aboral.  

ei específic 
dividualitza

ai a la pàgin
s així com o

nt per el GA
estudiants d

recursos m
stiques de

nions periòd
t són adequ

ofessional pe

ment l’Esco
n i estan ofe

 a càrrec d’u
ades que els
na web on 
fertes de fei

AE encara n
del GAM. 

materials 
e la titulac

diques que 
uats al nomb

er a la incor

ola Universi
erint un ser

una experta
s orienta res
les emprese
ina. http://

no disposem

disponibl
ció. 

fem amb el
bre d’estudi

Informe de
Esco

G

rporació al m

itària ERAM
rvei positiu 

a en recurs
specte el me
es poden o

/ca.eram.cat

m d’informa

les són ad

s delegats d
iants. 

e Seguiment
ola Univers
Grau en Arts 

 

mercat labo

M té incorpo
 als estudia

os humans 
ercat labora

ofertar place
t/eramserve

ació però e

dequats al 

de curs anal

t del curs 20
sitària ERAM
Escèniques 

 

oral 

orats per el 
ants que els 

 que perme
al. 
es de pràcti
eis/borsa-d

ls serveis s

 nombre d

itzem els re

015-2016  
AM 

  

 Grau en Au
s ajuda a inc

et als alume

iques, curri
de-treball/ 

seran els ma

d’estudian

ecursos mat
 

26/29 

 

udiovisual i
corporar-se

es accedir a

iculars i no

ateixos que

nts i a les

terials i 

 

i 
e 

a 

o 

e 

s 



 

Estàndar

 
 
6.1. Les 
pretesos,
 
La valorac
delegats de
 
Taula 6.1
6.1. i 6.2)
 
L’Escola U
satisfacció 
personalm
seu pas per
tenir encar
veure aque
 

Resum e
Dates 1/1

 
Estàs sat

 
S'estan  c

 

rd 6: Quali

activitats
, que corre

ció que fem
e curs i són 

. Satisfacc
) 

Universitàri
 dels grad

ment i de for
r l’Escola. E
ra estudian

elles respost

nquesta "En
1/2016 i 1/6

tisfet amb l

complint le

itat dels re

s de form
esponen a

m de les act
 coherents a

ció dels gr

ia ERAM a
duats utilit
rma individu
En aquesta e
nts a quart 
tes rellevan

nquesta de 
6/2016 

la docència

es teves exp

esultats de

mació són
al nivell de

tivitats de f
amb el nivel

raduats am

a l’espera q
zem una 
ualitzada al
entrevista r
 curs no te

nts dels estu

 satisfacció 

a rebuda? 

pectatives?

Informe de
Esco

G

els progra

n coheren
el MECES 

formació é
ll d’aprenen

mb l’exper

que la Un
enquesta p
ls alumnes 

responen du
enim dades 
udiants del G

 del pla d'es

 

? 

e Seguiment
ola Univers
Grau en Arts 

 

ames form

nts amb e
 adequat p

s positiva a
ntatge pretè

riència edu

iversitat de
pròpia. El 
de quart pe

ues enquest
 d’aquest e
GAM. 

tudis" 

t del curs 20
sitària ERAM
Escèniques 

 

matius 

els resulta
per a la titu

a partir de 
ès.  

ucativa glo

e Girona u
director d

er conèixer l
es de satisfa

estudi però 

015-2016  
AM 

  

ats d’apre
ulació. 

 les trobad

obal (Està

unifiqui l’en
de l’Escola 
 la seva opin
acció. Per e
 a continua

27/29 

enentatge

des amb els

ndard 

nquesta de
 entrevista
nió sobre el
l GAE al no

ació podem

 

 

 

e 

s 

e 
a 
l 

o 
m 



 

 
Trobes  ad

 
Taula 6.2
 
Anualment
de Girona.
 
 
Satisfacci
% de resp
 
 
Valorem de
 
 
6.2. El 
d’aprenen
 
 
Els sisteme
En els nos
pràctic, aix
 
Showroom
Pla d’estud
 .- 
multimedi
 
 .- 
destudis/ 
 
 
 

 

dient  l'ofer

2. Satisfacc

t  els estudi
 

ió estudia
posta 

e forma mo

sistema 
ntatge pre

es d’avaluac
stres estudi
xò permet te

m de l’Escola
dis amb exer

Gam 
a/pla-destu

Gae : 

rta d'assig

ció dels es

iants respon

ants progra

olt positiva e

d’avalua
etesos. 

ció són cohe
is molt prà
enir evidènc

a :  http://ca
rcicis dins d

: http
udis/ 

http://ca.e

natures op

studiants a

nen la mate

ames form

els resultats

ació perm

erents i perm
ctics i prof
cies físiques

a.eram.cat/
de les assign
p://ca.eram

eram.cat/es

Informe de
Esco

G

ptatives? 

amb l’actu

eixa enques

matius 

s d’aquesta 

met una 

meten una 
fessionalitza
s del nivell 

/showroom/
natures prà

m.cat/estudi

studis/graus

e Seguiment
ola Univers
Grau en Arts 

 

uació doce

sta que els c

Any 20
4

3

enquesta i l

 certifica

certificació 
adors obligu
dels estudia

/ 
ctiques :  
s/graus-uni

s-universita

t del curs 20
sitària ERAM
Escèniques 

 

ent (Estànd

centres inte

014/2015 
4,55 

33,78 

l’alt índex d

ació fiab

 fiable.  
uen a avalu
ants. 

iversitaris/g

aris/grau-en

015-2016  
AM 

  

dard 6.1 i 

egrats de la 

Any 20
4

50

de resposta. 

ble dels 

uar a partir

grau-en-au

n-arts-escen

28/29 

 

 6.2) 

Universitat

015/2016 
4,47 
0,89 

 

resultats

r de treball

diovisual-i-

niques/pla-

 

t 

s 

l 

-

-



 

6.3. Els v
titulació. 
 

Donat que 
del Grau en

 

Taula 6.3

 

Taxa de ren
Taxa d’efic
Temps mit

Taxa de ren
Taxa d’efic
de la titula
l’any d’inic

 
Taula 6.4

 

Taxa d’aba
Taxa de pr
Taxa d’èxit
Taxa de ren
 

 
 
6.4. Els 
caracterí
 
No tenim d
 

4. PLA

 

Adjuntem 

 

 

alors dels
 

 el Grau es v
n Arts Escè

3. Resultat

ndiment  
ciència  
tjà de gradu

ndiment: C
ciència: Crèd
ació Temps m
ci dels estud

4. Resultat

andonament
resentats  
t  
ndiment 

 valors 
stiques de

dades per an

LA DE MIL

 document e

s indicador

va implanta
niques. 

ts globals d

uació * 

rèdits aprov
dits matricu
mitjà de gra

diants titula

ts globals d

t  

dels indi
e la titulac

nalitzar aqu

LLORA   

excel com a

rs acadèm

ar el curs 20

de la titula

Curs n
3 
 
 
 

vats / crèdit
ulats pels es
aduació: Mi
ats  

del primer

Curs n
3 
 
 
 
 

icadors d
ció. 

uest indicad

nnex. 

Informe de
Esco

G

mics són ad

014/2015 no

ació  

n- Curs 
2 
 
 
 

ts matricula
studiants gr
itjana de la 

r curs  

n- Curs 
2 
 
 
 
 

d’inserció

dor. 

e Seguiment
ola Univers
Grau en Arts 

 

dequats pe

omés dispo

n- Curs 
1 
91% 
ND 
ND 

ats 
raduats en u
 diferència d

n- Curs 
1 
ND 
92% 
98% 
91% 

 laboral 

t del curs 20
sitària ERAM
Escèniques 

 

er a les car

sem dades d

 n- Curs

93% 
ND 
ND 

un curs / crè
de temps en

 n- Curs

ND 
90% 
99 % 
89% 

són ade

015-2016  
AM 

  

aracterístiq

de primer i 

s n 

èdits del pla
ntre l’any de

s n 

 

equats p

29/29 

ques de la

 segon curs 

a d’estudis 
e titulació i 

er a les

 

a 

 

 

s 


