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0. DADES IDENTIFICADORES  

 

Universitat  Universitat de Girona 

Nom del Centre  Escola Universitària Formatic Barcelona 

Dades de contacte  Passeig de Gràcia, 66 (08007‐BARCELONA) Tel. 93 215 88 66 

 

Responsables de l’elaboració de l’autoinforme 

Nom i cognoms  Càrrec  Responsabilitat 

José Luís Meneses   Director de l’EUFB  President 

Josep Boyra Amposta  Cap d’Estudis Grau en Turisme  Coordinador 

 

Titulacions impartides al Centre 

Denominació  Codi RUCT 
Crèdits 

ECTS 

Any 

d’implantació 

Responsable 

ensenyament/ 

Coordinador de màster 

Grau en Turisme  2500329  240  2009‐2010  Josep Boyra Amposta 

Màster (títol propi) en Comunicació, 

Relacions Públiques i Organització 

d’Esdeveniments 

  60 
2008‐2009 

Anna Mª 

Alvado 

Màster (títol propi) en Direcció i Gestió 

d’Empreses Esportives i d’Oci 
  60 

2012‐2013 
Albert‐Pol Miró 

Màster (títol propi) en Direcció i Gestió 

d’Hotels i Restaurants 
  60 

2013‐2014 
Albert‐Pol Miró 

Màster (títol propi) en Màrqueting 

Esportiu 

  60  2014‐2015  Anna Mº Alvado 
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Convenis d’adscripció (només centres adscrits):  28 de febrer de 2011 (e.1.1.1) 

Referència/data de la sol∙licitud d’acreditació: 22 de juliol de 2016 

Data d’aprovació: Aprovat per la Comissió de Qualitat de la UdG el 27 de juliol de 2016 

 

1. Presentació del centre 

 

L’Escola Formatic Barcelona és una  institució educativa privada  fundada  l’any 1974 ubicada al Passeig de Gràcia de 

Barcelona. En els darrers 40 anys  l’Escola ha  format  i  titulat més de 20.000 estudiants en  les àrees del  turisme,  la 

comunicació  i l’empresa. L’Escola Formatic Barcelona va signar un conveni d’adscripció amb  la Universitat de Girona 

(UdG) l’any 2004 (e.1.1) per impartir els estudis universitaris de turisme esdevenint així Escola Universitària Formatic 

Barcelona (EUFB) (e.1.2). D’aleshores ençà l’EUFB ha impartit primer la Diplomatura en Turisme (2004‐2009) i després 

el Grau en Turisme  (2009‐2016). Durant aquests darrers anys ens hem centrat en el desenvolupament del Grau, en 

respondre a les exigències de la titulació i de les missions que tenim com a institució universitària: docència, recerca i 

transferència  del  coneixement.  Els  nostres  estudiants  reben  una  formació  adequada  per  a  la  titulació  gràcies  als 

mecanismes de coordinació docents que  l’EUFB posa al seu servei amb  l’objectiu  final de propiciar  la seva  inserció 

laboral i el seu òptim desenvolupament com a futurs destacats professionals dins del sector turístic. 

 

L’Escola  Universitària  Formatic  Barcelona  (EUFB)  està  ubicada  en  dos  edificis.  Un  d’ells,  en  el  que  s’imparteix  la 

docència  del Grau  en  Turisme,  és  un  edifici  catalogat  dins  el  patrimoni  cultural  de  la  ciutat  i  d’un  gran  atractiu  i 

concurrència turística per les seves característiques arquitectòniques. Ens trobem al costat d’espais emblemàtics com 

La Pedrera o la Casa Batlló entre d’altres. En l’altre edifici es localitzen la majoria del serveis de l’EUFB, així com altres 

espais  d’estudi  i  equipaments.  L’EUFB  es  troba  al  centre  neuràlgic  de  la  ciutat  gaudint  d’unes  excel∙lents 

comunicacions. Aquesta ubicació té una bona valoració per tota la comunitat educativa. Disposem d’una superfície de 

2.500 metres quadrats i d’unes instal∙lacions equipades amb mitjans i recursos docents adients pel desenvolupament 

de la titulació. 

 

Pel que fa al Grau en Turisme, que s’imparteix des del 2009, el nombre d’estudiants matriculats durant el curs 2014‐

2015 és de 314.Tanmateix, l’evolució de la titulació després de tres promocions, ha estat positiva  i més concretament 

analitzant la taxa de graduació que ha estat d’un 0.24 al curs 2012/2103, de 0.35 al 2013/2014 i de 0.51 al 2014/2015. 

Aquest  increment  en  la  taxa  de  graduació  és  fruit  de  la  consecució  de  l’objectiu  de  l’EUFB  sobre  seguiment, 

tutorització a l’estudiant, i de finalització dels estudis en els quatre anys.  

A l’EUFB s’imparteixen diverses titulacions més, on el nombre de matriculacions d’estudiants és creixent des dels seus 

inicis.  Aquestes  es  classifiquen  en  graus  universitaris,  màsters,  cicles  formatius  de  grau  superior  i  diplomes 
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d’especialització. Pel que fa a altres graus, a    l’EUFB s’imparteixen el Bachelor  (Hons) en Management and Business 

Administration y el Bachelor (Hons) en Public Relations and Marketing Management, ambdós de 240 ECTS i atorgats 

per la  Univeristy of Wales.  Així com el FDA en Public Relations and Marketing i el FDA en Management and Business 

Administration de 120 ECTS i atorgats també per la University of Wales.  

La mateixa UdG, a  través de  la Fundació UdG, atorga  també els  títols propis de Màster en Comunicació, Relacions 

Públiques i Organització d’Esdeveniments; el Màster en Direcció i Gestió d’Empreses Esportives i d’Oci; i el Màster en 

Direcció  i Gestió d’Hotels  i Restaurants,   de 60 crèdits ECTS tots tres. Aquests màsters són presencials  i amb  inici de 

curs a l’octubre. Les matriculacions en aquests màsters complementen les matriculacions del Grau en Turisme. 

Pel que fa als diplomes d’especialització s’imparteixen els següents: Secretariat Internacional d’Alta Direcció; Relacions 

Públiques; Hostesses‐Relacions Públiques; Agent de Trànsit de Passatgers; Agents d’Operacions de Vols; Agents de 

Viatges; Tripulant de Cabina de Passatgers. 

Pel que fa als cicles formatius en grau superior s’imparteixen els de:  Guia, Informació i Assistència en Esdeveniments; 

Gestió d’Allotjaments Turístics; Animació d’Activitats Físiques i Esportives; Màrqueting i Publicitat; Gestió de Vendes i 

Espais Comercials; Administració i Finances; i el d’Assistència a la Direcció.  

 

Pel que fa a la recerca i la transferència, el febrer de 2013 la UdG va resoldre favorablement la sol∙licitud presentada 

per  l’EUFB en  relació al  reconeixement oficial del Grup d’Investigació de  l’Escola sota  la  figura de Grup de Recerca 

adscrit a  la UdG, codi GRAD0002,  i amb denominació de Grup de Recerca per  l’Anàlisi  i  la Planificació del Turisme 

(GREPAT). El Grup de Recerca de  l’Escola Universitària Formatic Barcelona  (GREPAT) es va crear però al curs 2007‐

2008, amb  l’objectiu de  formalitzar els  treballs d’investigació portats a  terme des del curs 2003‐2004 per diferents 

professors  del  claustre  docent  i  investigador  de  l’Escola.  El  nostre  claustre  docent  i  investigador  té  la  capacitació 

acadèmica adequada  i proveeix els  seus  serveis a  l’estudiant mitjançant els diferents mecanismes de  coordinació  i 

suport que  l’EUFB organitza  a partir del  temps de dedicació  a  tutories personalitzades,  reunions periòdiques  amb 

delegats de curs o activitats d’aprenentatge fora de l’aula. L’EUFB publica periòdicament llibres, quaderns de recerca 

(e.1.3),  i fa tasques de transferència de coneixement a  la societat mitjançant  l’organització  i celebració de  jornades, 

congressos  internacionals  i conferències. En qualitat de grup de recerca adscrit a  la UdG el GREPAT participa en  les 

activitats del CAMPUS DE TURISME UDG des del 25 de novembre del 2014 (e.1.4) així mateix el GREPAT participa com 

a membre en el CAMPUS DE L’ALIMENTACIÓ I LA GASTRONOMIA UDG des del 15 de gener de 2016 (e.1.5). 

 

L'Escola Universitària Formatic Barcelona  té carta Erasmus pròpia des de  l’any 2013  (codi E BARCELO102). Aquesta 

eina  ha atorgat a l’EUFB autonomia per a signar fins a 19 convenis de col∙laboració amb universitats europees (e.1.6 i 

e.1.6.1)  que  afavoreixen  als  nostres  estudiants  en  el  seu  procés  d’aprenentatge  i  alhora  impulsen  el  procés 

d’internacionalització de  l’Escola. Aquest programa permet  l’estada d’estudiants estrangers  i de professors visitants 

que  imparteixen docència a  les nostres aules. Els estudiants visitants del programa Erasmus poden ajudar a millorar 

les competències  lingüístiques dels estudiants autòctons adquirides al  llarg del MÒDUL de Llengües Estrangeres del 
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Grau en Turisme (que  inclou  l’anglès, el francès  i  l’alemany). L’EUFB ofereix a més altres  idiomes com són  l’italià, el 

rus, el xinès i el japonès per tal de millorar el perfil i la inserció dels seus graduats en turisme. Els estudiants disposen 

del Servei de Pràctiques que compta amb més de 500  institucions  i empreses  líders on poder desenvolupar  la seva 

pràctica curricular (PRACTICUM) mitjançant signatura de conveni de pràctiques entre l’estudiant, l’EUFB i l’empresa o 

institució, veure llistat estudiants‐empreses curs 2014‐2015 (e.1.7), sempre tenint en compte aspectes vinculants com 

són  el  pla  d’activitats  i/o  la  dedicació  horària.  Els  nostres  graduats  tenen  accés  directe  a  l’Agrupació  d’Antics 

Estudiants (Alumni) que els proporciona recolzament i assessorament en la recerca de feina així com accés a la borsa 

d’ofertes de treball per a una inserció laboral més ràpida. L’agrupació manté i consolida igualment la relació entre els 

graduats i graduades de l’EUFB i reforça alhora els vincles de l’Escola i els seus estudiants amb el sector. 

 

L’EUFB  aposta  decididament  per  la  internacionalització.  En  aquest  sentit  a  l’EUFB  s’imparteixen  estudis  a  nivell 

universitari en  les àrees de  comunicació  i empresa  conjuntament amb  la University of Wales. Aquest  fet  fa que el 

professorat del Grau en Turisme de l’EUFB tingui grau d’especialització molt destacat en les àrees de coneixement tant 

de  la  comunicació  com  de  l’empresa,  que  són  cabdals  pel  sector  turístic.  Aquest  grau  d’especialització  del 

coneixement a l’EUFB va comportar ara fa 7 anys la constitució de 3 departaments: Departament de Ciències Socials i 

Turisme,  Departament  de  Ciències  de  la  Comunicació  i Màrqueting  i  el  Departament  de  Ciències  Empresarials  i 

Jurídiques. Paral∙lelament l’EUFB ha signat al llarg dels darrers anys diferents convenis de col∙laboració científica que 

han donat  lloc a  la organització  i celebració de diversos seminaris, universitats d’estiu  i congressos  internacionals al 

voltant del turisme i que han impulsat diferents projectes de recerca liderats pel conjunt del professorat de l’EUFB que 

s’han materialitzat en nombroses publicacions científiques que han contribuït al coneixement en turisme des de una 

vessant  transversal  i  integradora.  Aquesta  sèrie  de  publicacions  constitueixen  una  producció  en  termes  de 

coneixement en turisme, comunicació  i empresa que ha estat reconeguda des de diferents àmbits. En aquest sentit, 

l’any 2014 l’EUFB va rebre una menció especial en la categoria de millor projecte de coneixement i recerca aplicada al 

sector  turístic  durant  l’acte  de  lliurament  de  guardons  en  Turisme  atorgada  per  la Direcció General  de  Turisme  i 

l’Agència Catalana de Turisme de la Generalitat de Catalunya en el Museu Nacional d’Art de Catalunya en el marc de 

les celebracions de l’1 d’octubre, Dia Mundial del Turisme.  

 

Per assolir les nostres missions com institució universitària l’EUFB disposa d’una organització adient per aconseguir els 

seus objectius  i atendre  les seves responsabilitats. Encapçala el nostre organigrama, veure organigrama  (Gràfic 1) a 

sota (e.3.1.9), el Director General i Gerent que ostenta la titularitat de l’EUFB i defineix les línies generals d’actuació. 

Aquest proposa el càrrec de Director a  la Universitat de Girona per  la seva aprovació (e.1.8). El Director assumeix  la 

responsabilitat de dirigir  l’EUFB  i de portar a  terme  les accions necessàries per desenvolupar  les  línies establertes  i 

assolir  els  objectius  fixats.  Per  dur  a  terme  la  seva  tasca  el  Director  compta  amb  un  equip  directiu,  caps  de 

departaments acadèmics, coordinadors, professors, així com diferents responsables a l’àrea del PAS.  De tots els llocs 

de treball reflectits a l’organigrama es defineix el lloc en qüestió, s’especifiquen les seves funcions i responsabilitats, 
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així  com  els  requisits  i  capacitats  per  accedir  al  mateix  per  exemple:  descripció  del  lloc  de  treball  de  cap  de 

departament (e.1.9).  

 

Gràfic 1. Organigrama EUFB 

 

 

 

Per  atendre  la  tasca  formativa,  de  recerca  i  de  transferència  de  qualitat  l’EUFB  s’organitza  a  partir  d’un Director 

General  i Gerent del qual  se’n deriva un Director  i d’aquest els diferents Departaments  (Departament de Ciències 

Socials  i Turisme; Departament de Ciències Empresarials  i  Jurídiques; Departament de Ciències de  la Comunicació  i 

Màrqueting),  Coordinadors,  serveis  acadèmics  i  serveis  generals  a més  d’altres  Caps:  de  recerca  i  transferència, 

d’Estudis, de Relacions internacionals, d’administració i serveis generals, de gestió acadèmica, i de qualitat.  

 

 Amb  l’objectiu  de millorar  la  interrelació  i  comunicació  entre  els  diferents  llocs  de  treball,  es  duen  a  terme  tres 

reunions generals anuals a  les quals els diferents  responsables exposen  la  tasca  feta  i els objectius; exemple: acta 

reunió 30‐juny‐2015 (e.1.10). Amb l’objectiu de continuar millorant la nostra organització i adaptar‐la a les necessitats 

i exigències de la titulació, l’EUFB té previst en base aquest autoinforme i el seu pla de millores associat introduir una 

sèrie d’accions a partir del curs 2016‐2017. Les successives ampliacions i millores de l’organigrama han comportat un 

increment de la qualitat en el servei a l’estudiant, una gestió més àgil i una millora en el suport de l’activitat docent i 

investigadora. En aquest últim aspecte l’EUFB compte amb un Grup de Recerca propi per l’Anàlisi i la Planificació del 

Turisme (GREPAT). El GREPAT és des del febrer de 2013 un Grup de Recerca adscrit a la UdG (e.1.11). 
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L'Escola  Universitària  Formatic  Barcelona  té  un  inequívoc  compromís  envers  la  qualitat  i  la  millora  continua 

estretament vinculat al  seguiment  i  l’acreditació de  la  titulació. Des que es va  iniciar el desplegament del Grau en 

Turisme a l’Escola l’any 2009, l’EUFB va impulsar, dissenyar i implementar un sistema de gestió de la qualitat per tal de 

garantir el bon funcionament de l’organització a partir de la definició i l’assoliment d’objectius de forma periòdica. A 

hores d’ara el sistema de gestió de la qualitat s’ha convertit en una eina indispensable que ens permet avançar cap a 

l’excel∙lència en un procés permanent de millora contínua. L’EUFB acredita el seu Sistema de Garantia  Intern de  la 

Qualitat  (SGIQ) mitjançant  la  celebració  periòdica  de  les  reunions  de  la  Comissió  de Qualitat  de  la Unitat  (CQU), 

actualment Comissió de Qualitat de Centre  (CQC)  (vegeu punt 1.4 d’aquest autoinforme) on hi participen diferents 

representants de la UdG i alhora també mitjançant la renovació, any rere any, de la certificació ISO 9001‐2008 (veure 

e.3.3.4). La voluntat de superació i innovació permanent en els àmbits de la docència, la recerca i la transferència en 

turisme són els components que millor  identifiquen  l’EUFB  i amb els que volem, mitjançant els nostres estudiants  i 

futurs professionals,  contribuir  a  la millora del  sector  turístic  al nostre país. Nomes  així Catalunya  esdevindrà una 

destinació turística innovadora, competitiva, sostenible i de qualitat. 

 

2. Procés d’elaboració de l’autoinforme  

 

A partir de la comunicació del Vicerectorat de docència de la Universitat de Girona del mes de Gener de 2016 en què 

s’informava de l’inici del procés per l’acreditació de la titulació de Grau en Turisme, un cop ja verificada el 13 de maig 

de  2009,  s’estableix  el  calendari  presentat  a  la UdG  per  part  de  l’AQU  (veure  calendari  d’acreditació  del  grau  en 

Turisme en l’apartat de documentació/documents UdG). 

  

A  data de 10 de Febrer de 2016 es nomena un Comitè d’Acreditació Intern (CAI) format per: 

o José Luis Meneses, Director de l’EUFB 

o Josep Boyra Amposta, Cap de Departament de Ciències Socials i Turisme 

o Jordi Garcia, Cap de Gestió Acadèmica 

o Anna Alvado Teixidó, Cap de Departament de Relacions Públiques i Màrqueting  

o Albert‐Pol Miró Pérez, Cap de Departament de Ciències Empresarials i Jurídiques   

o Oriol Alonso Cano, professor del Departament de Relacions Públiques i Màrqueting  

o Josep Martínez, professor del Departament de Ciències Empresarials i Jurídiques  

o Joan Sorribes Sánchez, professor del Departament de Ciències Empresarials i Jurídiques  

o Noemí Martínez i Josep Bru com a Personal d’Administració i Serveis  

o Paulina Beltrán, David Montañés i Raquel Monforte estudiants del Grau en Turisme  

o Marta Flores i David Carretero com a representants d’organitzacions externes  
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o Axel Hermida, Aniol Colillas, Aslan Aslanbek, Lluís Pou i Caterina Staver com a exalumnes graduats. 

o Joaquim Majó, Delegat del rector per als centres adscrits 

o Pilar del Acebo i Gemma Santed, Gabinet de Planificació i Avaluació 

 

El 17 de  febrer  la UdG va convocar a  tots els centres adscrits al Grau en Turisme a  la constitució dels CAIs  (e.2.1). 

D’aleshores ençà  s’han produït una  sèrie de  reunions amb  la  resta de  centres adscrits per  coordinar  tot el procés 

d’acreditació  de  la  titulació.  El  Constitueix  la  Comissió  del  Sistema  Intern  de  Garantia  de  la  Qualitat  de  l’Escola 

Universitària Formatic Barcelona (CSIGQ) poc abans de rebre la convocatòria per als centres adscrits i es defineixen les 

línies d’actuació per a  la planificació  i organització del procés d’acreditació, havent‐se reunit 3 vegades, una per a  la 

seva  constitució  (e.2.16),  una  altra  per  fer  el  seguiment  del  procés  (e.2.17)  i  una  final  per  a  l’aprovació  de 

l’autoinforme (e.2.18). Per la seva banda, el CAI de l’EUFB es va reunir 5 vegades (e.2.2, e.2.3, e.2.4, e.2.5 i e.2.6)  i es a 

partir del 10 de març que es diferencia entre el CAI de l’EUB i el Consell Redactor. Aquest Consell es va composar per 

un grup  format per  José Luis Meneses, Director de  l’Escola;  Josep Boyra, Cap de Departament de Ciències Socials  i 

Turisme;  Jordi  Garcia,  Cap  de  Gestió  Acadèmica;  Albert‐Pol  Miró,  Cap  de  Departament  Ciències  Empresarials  i 

Jurídiques; Oriol Alonso, professor del Departament de Relacions Públiques  i Màrqueting; Josep Martínez, professor 

del  Departament  de  Ciències  Empresarials  i  Jurídiques  i,  Joan  Sorribes,  professor  del  Departament  de  Ciències 

Empresarials i Jurídiques. Aquest Consell Redactor va establir les responsabilitats de cadascun del seus membres en el 

redactat de l’autoinforme. El Consell Redactor s’ha reunit 9 vegades de manera setmanal per tal de redactar tots els 

punts de l’autoinforme, recollir totes les evidències i participar de manera activa en la seva elaboració, aixecant actes 

de  totes  les  seves  reunions  de  treball.  (e.2.7  e.2.8,  e.2.9,  e.2.10,  e.2.11,  e.2.12,  e.2.13,  e.2.14,  i  e.2.15).  Aquesta 

recollida  i  selecció  de  la  informació  i  documentació  per  completar  els  diferents  estàndards  i  indicadors  per 

l’acreditació s’han obtingut de les memòries verificades, els informes de seguiment, del GPA de la UdG, així com de la 

bases de dades de  l’EUFB. Finalment, el Consell Redactor va aprovar el text de  l’autoinforme el 12 de maig de 2016 

(e.2.15), per presentar‐lo davant del CAI de  l’EUFB el 9 de  juny, data en que també va ser aprovat per aquest òrgan 

(e.2.6).   El 15 de  juny, per  la seva part,  la Comissió del Sistema  Intern de  la Gestió de  la Qualitat va aprovar el text 

definitiu (e.2.18).  

 

Un cop aprovat el text definitiu, s’ha obert un procés d’exposició pública des del dia 20 de juny fins al 15 de juliol, a la 

finalització del qual no s’han rebut al∙legacions. 

Durant el procés de redacció de l'autoinforme, s'han portat a terme 3 reunions de coordinació entre els 5 centres que 

ofereixen  el Grau  en  Turisme:  Facultat de  Turisme  (centre  integrat),  Escola Universitària de  Turisme CETA  (centre 

adscrit),  Escola Universitària  de  Turisme  Euroaula  (centre  adscrit),  Escola Universitària  Formatic  Barcelona  (centre 

adscrit), Escola Universitària Mediterrani (centre adscrit). Aquestes reunions han tingut  lloc els dies 11 d'abril, 30 de 
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maig i 7 de juliol. L'objectiu ha estat plantejar i resoldre dubtes que poguessin afectar a més d'un centre i donar una 

certa coherència conjunta als informes d'avaluació interna. 

L’autoinforme ha estat  ratificat  i aprovat definitivament al 27 de  juliol per  la Comissió de Qualitat de  la UdG en  la 

sessió núm. 07/2016 (e.2.22). 

 

De manera paral∙lela a aquest procés de redacció de l’autoinforme s’ha pogut definir  objectius de millora derivats de 

l’anàlisi i grau de compliment dels estàndards d’aquest autoinforme (Pla de Millora/Autoinforme). Aquest document 

que  recull  els  objectius  en  un  Pla  de  Millora  de  l’EUFB  està  disponible,  al  igual  que  l’autoinforme  i  tota  la 

documentació,  evidències,  índex,  i  altres  en  l’espai  destinat  ad‐hoc  per  la  UdG  en  la  seva  pàgina  web,  i  més 

concretament en l’apartat “Acreditació dels estudis de Turisme de l’escola Formatic Barcelona”. 

 

Amb  la  finalitat de disposar del  grau de  satisfacció de  les persones que han  intervingut  en el procés d’elaboració 

d’aquest autoinforme es va subministrar una enquesta (e.2.19 i e.2.21). D’aquesta enquesta es desprenen els resultats 

següents  recollits  en  l’Informe  de  resultats  de  les  enquestes  del  CAI  (e.2.20): de  les  sis  preguntes  plantejades  als 

membres  del  CAI,  les  que major  puntuació  han  obtingut  són  aquelles  relatives  a  la  qualitat  de  les  evidències  i  a 

l’autoinforme resultant, amb un 4,75 i un 4,8 sobre 5, respectivament. La puntuació menor ha estat per a la pregunta 

sobre participació i implicació del CAI. La resta de preguntes, sobre organització del procés, calendari i composició del 

CAI  s’han  valorat  sobre  el 4,6  i  el 4,7.  La  valoració  global  es  situa  en un 4,65  sobre 5,  i per  tant es  considera un 

indicador de l’elevat grau de satisfacció dels membres del CAI. 

 

La  valoració  final  del  procés  d’elaboració  de  l’autoinforme  és  molt  positiva  en  tant  que  ha  permès  a  tots  els 

participants millorar el seu coneixement dels estàndards que té en compte l’AQU a l’hora d’acreditar una titulació, a 

més d’establir uns vincles més estrets amb la UdG i el GPA.  
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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.  

 

L’Escola Universitària Formatic Barcelona (EUFB) imparteix la titulació de Grau en Turisme. L’EUFB imparteix igualment 

els  següents màsters  propis  conjuntament  amb  la  Fundació  de  la Universitat  de Girona: Màster  en  Comunicació, 

Relacions Públiques i Organització d’Esdeveniments; Màster en Direcció i Gestió d’Empreses Esportives i d’Oci; Màster 

en  Direcció  i  Gestió  d’Hotels  i  Restaurants  i Màster  en Màrqueting  Esportiu.  Com  a  evidència  es  presenten  les 

memòries originals (i, si s’escau, memòries modificades) amb els corresponents informes de verificació: 

 

2.1.1 Memòria original verificada (veure e.3.1.1). 

2.1.2 Informes de verificació (veure e.3.1.2).  

El Grau en Turisme de  la Universitat de Girona és un títol desenvolupat  i dissenyat per  la Facultat de Turisme  i que 

s'imparteix, a més de  la Facultat de Turisme, a  les escoles de  turisme adscrites de  la Universitat de Girona  (Escola 

Universitària  de  Turisme  Euroaula,  Escola Universitària  de  Turisme  CETA,  Escola Universitària Mediterrani  i  Escola 

Universitària  Formatic Barcelona). Aquest  grau  s'ha plantejat  amb una  estructura modular oberta que  comparteix 

entre  tots  les mateixes  competències  i  estructura.  Tanmateix  el  desenvolupament  en  assignatures  dels  diversos 

mòduls permet que cada centre desenvolupi segons  l'accent que consideri més adequat. A part dels mòduls bàsics 

que  estan  definits  a  nivell  d'assignatura,  els  altres  només  estan  verificats  a  nivell  de mòdul.  En  el moment  de  la 

implantació es  va  concretar en 4 mòduls que es podia  fer aquesta diferenciació en  la proposta d'assignatures per 

impartir‐los. Els mòduls que tot  i que tenen els mateixos objectius, marc conceptual  i competències a desenvolupar 
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però que  s'imparteixen en diferent estructura d'assignatures  són:  "Destinacions  turístiques",  "Recursos  i productes 

turístics", "Direcció estratègica d'empreses turístiques" i "Llengües modernes aplicades al turisme". 

 

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.  

 

Els  estudiants matriculats  presenten  un  perfil  formatiu  que  s’ajusta  amb  l’establert  per  la  titulació  del  Grau  en 

Turisme. Recolzem aquesta afirmació amb la següent graella (Taula 1) on hi trobem els indicadors d’accés i matrícula 

dels darrers sis anys. Concretament veiem un nombre de places d’assignació; una evolució dels estudiants matriculats 

en  primer  curs  al  llarg  dels  darrers  anys;  el  percentatge  d’estudiants  matriculats  en  primera  preferència;  el 

percentatge d’estudiants matriculats segons via d’accés i, finalment, la nota de tall (veure e.3.1.3). 

 

 

Taula 1. Indicadors d’accés i matricula (2010‐2016) 

 

Indicadors accés i matricula  Curs

10‐11 

Curs

11‐12 

Curs

12‐13 

Curs 

13‐14 

Curs

14‐15 

Curs

15‐16 

1. Nº de places ofertes de nou accés 80 80 80 80  80 80

2. Estudiants matriculats en primer curs 52 85 97 102  87 55

 

3. % estudiants de nou accés matriculats en 

primera preferència 

90,38%  92,94%  96,91% 

 

97,06% 

 

97,7%  100% 

% Estudiants 

matriculats de 

nou accés, segons 

via accés 

4. Via 0‐Batxillerat PAU 55,77% 63,53% 60,82%  67,65%  72,41% 63,63%

5. Via 3‐ CFGS 21,15% 15,29% 16,49%  15,69%  14,94% 27,27%

 

6. Via 4‐Canvi de Grau 

universitari 

19,23%  17,65%  17,53% 

 

13,73% 

 

9,2%  5,45% 

 

7. Nota de tall  5 5 5 5  5 5

 

 

1. L’oferta de nombre de places ofertes de nou accés s’ha mantingut igual al llarg del període 2010‐2016, sent 

80 el nombre de places ofertes. Aquesta xifra ha estat clarament insuficient en la major part dels cursos que 

cobreixen  el període 2010‐2016. En el darrer  curs, 2015‐2016,  s’ha produït una davallada  conjuntural del 

número d’estudiants en primer curs.  
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2. Analitzant  la matrícula de primer curs produïda als  llarg dels darrers sis cursos veiem que hem superat  les 

places ofertes la major part dels cursos. Tanmateix al curs 2015‐2016 el nombre d’estudiants matriculats ha 

estat  inferior a  l’oferta de places ofertes de nou accés. Aquest decreixement en  la matrícula d’estudiants 

matriculats en primer curs és conjuntural com s’ha comentat anteriorment. La procedència dels estudiants de 

nou  ingrés correspon fonamentalment a  la comarca del Barcelonès amb gairebé un 41,81% dels estudiants. 

Un altre 18,18% aproximadament corresponen a la comarca del Baix Llobregat. El gruix dels estudiants viuen 

a  l’àrea metropolitana de Barcelona  tot  i que més d’un 40% viuen a d’altres comarques catalanes  fet que 

indica que existeix una demanda important d’estudiants procedents d’arreu del país. L’objectiu de l’EUFB és 

atraure  el màxim  nombre  d’estudiants  de  la  demarcació  de  Barcelona,  sense  oblidar  la  potencialitat  del 

mercat originari de les altres comarques veïnes. També tenen una consideració especial per part de l’EUFB els 

territoris  castellanoparlants  ja  sia  a  nivell  de  l’Estat  espanyol,  ja  sia  els  països  de  parla  hispana  de 

Llatinoamèrica. 

 

3. Enguany tenim el 100% d’alumnat assignat en primera preferència la qual cosa significa que pel futur alumnat 

l’EUFB gaudeix d’una bona imatge i d’una qualitat òptima. L’EUFB ha estat treballant en els últims anys per tal 

d’assolir aquest objectiu arribant a  la  fita proposada. Valorem molt positivament aquesta dada puix que  la 

totalitat dels estudiants que van triar el nostre centre en primera opció van poder matricular‐se.  

 

4. El perfil d’ingrés dels estudiants segons  les diferents vies d’accés ha anat variant  lleugerament al  llarg dels 

darrers  anys  (e.3.1.4)  La majoria  d’estudiants  admesos  al Grau  en  Turisme  sempre  ha  accedit  i  continua 

accedint, amb més del 63% del total el curs 2015‐2016, per la via de Batxillerat i les PAU.  

 

5. Destaquem com a segona via d’accés al Grau en Turisme els Cicles Formatius de Grau Superior. Aquesta via 

suposa més del 27% del total el curs 2015‐2016. Aquest camí d’accés ha experimentat un notable creixement 

en relació a cursos anteriors i demostra l’interès creixent que els estudis de Grau en Turisme desvetllen sobre 

el perfil d’ingrés d’estudiants procedents del Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS). Val a dir que l’Escola 

Universitària  Formatic Barcelona  (EUFB),  va  començar  a  impartir,  fa  uns  anys, diferents  CFGS  vinculats  al 

turisme  (CFGS Guia,  Informació  i Assistència Turística; CFGS Agències de Viatges  i Gestió d’Esdeveniments  i 

CFGS  Gestió  d’Allotjaments  Turístics).  Veiem  que  un  nombre  creixent  d’estudiants  de  CFGS  de  l’EUFB 

ingressen al Grau en Turisme utilitzant com a via d’accés els seus estudis de formació professional realitzats al 

nostre  centre  (5.45 % el  curs 2015‐2016). Aquests  són estudiants motivats  i  amb  coneixements previs en 

turisme  que,  l’alumnat  provinent  de  Batxillerat  no  té.  El  nostre  capteniment  és  i  serà  fidelitzar  aquests 

estudiants que acabin els CFGS a l’EUFB per tal que continuïn els seus estudis i ampliïn els seus coneixements 

turístics amb el Grau de Turisme, enfortint així el pas de la formació professional a la formació universitària 
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per aquells estudiants que els abelleixi. Ho  farem possible  informant als alumnes a  les aules. L’objectiu és 

“Incrementar el nombre d'estudiants amb estudis previs de CFGS vinculats al sector del turisme” (IAI/16/01). 

L’acció per assolir aquest objectiu és Incrementar  la  informació en els CFGS sobre els beneficis professionals 

de cursar el Grau en Turisme al llarg del 1 semestre del curs 2016‐2017.  

 

6. Les altres vies d’accés al Grau en Turisme són molt minoritàries, d’entre aquestes destaca amb més d’un 5% 

del total, el curs 2015‐2016 els estudiants que han efectuat un canvi de grau universitari. A la taula veiem que 

en  els  primers  anys  d’implantació  del  Grau  hi  ha  una  presència  notable  d’alumnes  provinents  d’altres 

titulacions universitàries que probablement van  fer un canvi de Grau motivats per  la novetat causada per 

l’aparició del Grau en Turisme. Aquest percentatge ha anat minvant amb el pas dels anys com a resultat de 

l’estabilització dels estudis i de la pèrdua d’interès de la novetat.  

 

7. La nota d’accés al Grau en Turisme en el conjunt del sistema universitari català és d’un 5. Aquesta xifra ens 

indica que hi ha un nombre folgat de places per estudiar el Grau en Turisme en el conjunt del país. 

 

En conclusió  l’EUFB  treballa per ampliar  les places que assigna  la UdG. L’EUFB  treballa  també per a que  les places 

assignades es cobreixin en la seva totalitat. L’EUFB seguirà donant suport a la Direcció, al responsable dels processos 

de qualitat del centre  (RespQ), al Coordinador del Grau en Turisme, al Consell d’Estudi, a  l’equip docent  i al servei 

d’informació  i  orientació  per  tal  d’aconseguir  els  objectius  establerts.  Per  tots  aquests motius  abans  esmentats, 

podem afirmar que els estudiants que han estat admesos al Grau en Turisme tenen el perfil d’ingrés adient per a  la 

titulació i segons les diferents vies d’accés.  

 

1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats.  

 

La  institució  EUFB  coordina  els  estudis  de  Turisme  a  través  de  la  figura  del  coordinador  (Director de  l’EUFB)  i de 

diferents  òrgans  col∙legiats. Aquests  òrgans  col∙legiats  juntament  amb  el  coordinador  dels  estudis  tenen  la  funció 

d’assegurar  la coordinació docent  i  la qualitat del sistema. Els sistemes d’assegurament de  la qualitat són els de  la 

mateixa EUFB, d’acord amb la normativa acadèmica d’aplicació i dels seus sistemes d’assegurament de la qualitat. La 

normativa recollida en  la Memòria de Grau en Turisme defineix com objectiu de  la coordinació docent garantir que 

l'alumne disposi d'un entramat orgànic de matèries pel qual realitzar el seu camí personal i acadèmic. Per aconseguir‐

ho, s'ha de facilitar el contacte entre els diferents professors i aportar‐los una visió de conjunt que els permeti situar la 

matèria específica que s'imparteixen dins del pla d'estudis del grau. 

Per  tal de garantir aquesta  coordinació de  l’oferta  formativa  i  l’assegurament de  la qualitat del grau en  turisme a 

l’EUFB es disposa dels següents responsables, òrgans de govern i mecanismes de coordinació: 
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• Coordinador d’Estudis General (Director EUFB) designat per la Escola Universitària Formatic Barcelona.  

• Coordinador dels Estudis de Turisme i Ciències Socials (Cap d’Estudis i Cap Departament Ciències Socials i Turisme), 

també designat per la Escola Universitària Formatic Barcelona.  

•  Consell  d’Estudis  o  de  Govern  que  actua  com  a  comissió  paritària  de  coordinació  del  Grau  en  Turisme,  i  és 

responsable  del  desenvolupament  del  programa,  integrat  pels  coordinadors  d’estudis  general  i  pel  coordinador 

d’aquests estudis en particular, pels  caps de departament, professors dels diferents àmbits  i matèries,  a més dels 

representants dels estudiants i membres del PAS. 

 Comissió  del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (CSIGQ). 

  Comissió de Qualitat de Centre (CQC). 

Les funcions dels diferents coordinadors i òrgans de govern del Grau en Turisme a l’EUFB són les següents:  

A) En el cas del Coordinador d’Estudis General (Director EUFB) és el responsable de la gestió diària del grau i de 

les relacions institucionals, especialment amb la direcció general del centre. Vetlla pel bon funcionament del 

Consell d’Estudis i el presideix. Convoca reunions de seguiment del Consell d’estudis de grau.  

 

B) El Coordinador dels Estudis de Turisme i Ciències Socials (Cap d’Estudis i Cap Departament Ciències Socials i 

Turisme)  coordina el professorat  implicat; gestiona  les activitats docents assignades a  l’EUFB  i executa els 

acords presos en el si del consell d’estudis del grau; elabora la proposta d’oferta d’assignatures optatives per 

a cada curs acadèmic; vetlla per  la millora de  la qualitat del grau a través de  les propostes que presenta el 

Consell  d’Estudis  del  grau;  analitza  els  punts  forts  i  febles  del  grau;  informa  els  òrgans  de  govern  de  les 

decisions preses en el Consell d’Estudis del grau,  i de manera específica aquelles referides a  la programació 

acadèmica;  comparteix  amb  el  Consell  d’Estudis  vetllar  per  la  coherència  entre  activitats  d'aprenentatge, 

avaluació, competències, coneixements i habilitats previstos per a cada mòdul, matèria i assignatura, així com 

la  coherència dels mòduls entre  si  i de  les matèries de  cada un dels mòduls. També convoca  reunions de 

seguiment  del  seu  Departament  amb  els  professors  que  imparteixen matèries  dels  diferents  àmbits  de 

coneixement. 

 

C) Comissió del Sistema  Intern de Garantia de  la Qualitat  (CSIGQ). La comissió vetlla per el bon funcionament 

dels mecanismes de seguiment i control del sistema intern de garantia de la qualitat.  
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D) El Consell d’Estudis del Grau  (comissió paritària de coordinació del grau) és  responsable del  funcionament 

general del programa, a més de garantir‐ne la qualitat. D’altra banda, planteja propostes de millora a partir 

del seguiment de la titulació; estableix la periodicitat de les seves reunions, celebrant‐ne tres al llarg del curs. 

 

Pel que fa a la composició dels diferents òrgans col∙legiats: 

 

1) El Consell d’Estudis de l’EUFB té la composició següent:  

a) El Director de l’Escola, que la presideix, en aquest cas el Sr. José Luis Meneses com a Director de  l’Escola 

Universitària Formatic Barcelona. 

b) La persona responsable dels processos de qualitat del centre (RespQ), en aquest cas el Sr. Josep Boyra 

com  a  Coordinador  dels  Estudis  de  Turisme  i  Ciències  Socials,  Cap  d’Estudis  i  Recerca  de  l’Escola 

Universitària Formatic Barcelona. 

c) El Caps de departament de l’EUFB com a coneixedors de les diferents àrees de coneixement que implica 

la  docència  en  el Grau  en  Turisme  (Turisme, Màrqueting  i  Comunicació,  Empresa  i Dret)  ostenten  la 

figura de coordinadors/ores del Grau en Turisme de l’EUFB, en aquest cas la Sra. Anna Alvado com a Cap 

del  Departament  de  Ciències  de  la  Comunicació  i Màrqueting,  el  Sr.  Albert‐Pol Miró  com  a  Cap  del 

Departament de Ciències Empresarials  i  Jurídiques  i el Sr.  Josep Boyra com a Cap del Departament de 

Ciències Socials i Turisme de l’Escola Universitària Formatic Barcelona. 

d) Un/a professor/a de cada departament de l’EUFB que imparteixi docència en el Grau en Turisme. 

e) 3 estudiants voluntaris del Grau en Turisme: Raquel Monforte de 1er curs de Grau en Turisme, Paulina 

Beltrán de 1er curs de Grau en Turisme, i David Montañés de 3er curs de Grau en Turisme. 

 

2) La Comissió  del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (CSIGQ) es va constituir el 10 de febrer de 2016 per 

vetllar  i avaluar  la millora continua del  sistema  i  té  la composició  següent:  José Luis Meneses, Director de 

l'Escola, Josep Boyra Amposta, Cap d'Estudis i el Departament de Ciències Socials i Turisme, Jordi García, Cap 

de Secretaria Acadèmica, Anna Alvado, Cap del Departament de Relacions Públiques i Màrqueting, Albert‐Pol 

Miró,  Cap  del  Departament  d'Empresa  i  Ciències  Jurídiques,  Josep  Martínez  membre  del  Departament 

d'Empresa i Ciències Jurídiques, i en Joan Sorribes com a Cap de la Qualitat. 

 

3) La Comissió de Qualitat del Centre té la composició següent: 

 

a) El Director de  l’Escola, que  la presideix, en aquest cas el Sr.  José Luis Meneses com a Director de  

l’Escola Universitària Formatic Barcelona. 
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b) La persona  responsable dels processos de qualitat del  centre  (RespQ), en  aquest  cas el  Sr.  Josep 

Boyra  com  a  Coordinador  del Grau  en  Turisme,  Cap  d’Estudis  i  Recerca  de  l’Escola Universitària 

Formatic Barcelona. 

c) El Caps de departament de  l’EUFB com a  responsables de  les diferents àrees de coneixement del 

Grau  en  Turisme  (Turisme,  Màrqueting  i  Comunicació,  Empresa  i  Dret)  ostenten  la  figura  de 

coordinadors/ores  del  Grau  en  Turisme,  en  aquest  cas  la  Sra.  Anna  Alvado  com  a  Cap  del 

Departament  de  Ciències  de  la  Comunicació  i Màrqueting,  el  Sr.  Albert‐Pol Miró  com  a  Cap  del 

Departament de Ciències Empresarials  i Jurídiques  i el Sr. Josep Boyra com a Cap del Departament 

de Ciències Socials i Turisme de l’Escola Universitària Formatic Barcelona. 

d) Un/a professor/a de cada departament que imparteix docència en el Grau en Turisme, en aquest cas 

la  Sra.  Magdalena  Martorell  com  a  docent  del  Departament  de  Ciències  de  la  Comunicació  i 

Màrqueting, el Sr. Josep Bru com a docent del Departament de Ciències Empresarials i Jurídiques i el 

Sra.  Ester  Nogué  com  a  docent  del  Departament  de  Ciències  Socials  i  Turisme  de  l’Escola 

Universitària Formatic Barcelona. 

e) 3  estudiants  voluntaris  del Grau  en  Turisme.  Raquel Monforte  de  1er  curs  de Grau  en  Turisme, 

Paulina Beltrán de 1er curs de Grau en Turisme, i David Montañés de 3er curs de Grau en Turisme. 

f) 1  representant  del  PAS,  les  funcions  del  qual  tinguin  relació  amb  l’organització  i  la  gestió  de  la 

docència del centre, en aquest cas el Sr. Jordi Garcia com a Cap de Secretaria Acadèmica de l’Escola 

Universitària Formatic Barcelona. 

g)  Fins a un màxim de 3 representants d’organitzacions externes relacionades amb el Grau en Turisme, 

a proposta del Director de l’EUFB, en aquest cas la Sra. Marta Flores i el Sr. David Carretero. 

h) L’administrador de l’àrea d’estudis, que farà les funcions de secretari en aquest cas el Sr. Jordi Garcia 

com a Cap de Secretaria Acadèmica de l’Escola Universitària Formatic Barcelona. 

i) Un membre del GPA (Gabinet de Planificació i Avaluació) proposat pel Cap del Gabinet i nomenat pel 

degà/‐ana assistirà a  les reunions amb veu però sense vot en aquest cas  la Sra. Pilar del Acebo  i  la 

Sra. Gemma Santed  i el Delegat del Rector de  la Universitat de Girona per els Centres Adscrits en 

aquest cas el Sr. Joaquim Majó. 

 

Tant els coordinadors com els òrgans col∙legiats tenen establerta una periodicitat en la convocatòria de les reunions.  

Així: 

1) El Coordinador dels Estudis de Turisme  i Ciències Socials es  reuneix periòdicament al  llarg del  curs; veure 

exemple  acta  del Departament  (e.3.1.5)  per  fer  el  seguiment  de  l’evolució  dels  estudiants,  coordinar  els 

diferents esdeveniments acadèmics dins el pla d’activitats del curs (e.3.1.6) i posar en comú noves iniciatives 

o mecanismes per  introduir millores en  relació a  la coordinació de  la  titulació.  Igualment es celebren amb 
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caràcter ordinari reunions entre els 3 caps de departament (e.3.1.7) per fer el seguiment de  l’evolució dels 

estudiants  i coordinar els diferents esdeveniments acadèmics dins el pla d’activitats del curs  i preparatòries 

de les reunions de Consell d’estudi.   

2) El Consell d’Estudis es  reuneix  tres  cops per  curs, una primera  reunió es  celebra al  setembre, una altra al 

febrer  i  una  final  al  juny,  coincidint  amb  l’inici  de  curs,  el  començament  del  segon  quadrimestre  i  el 

tancament del curs (evidència acta de 30 de juny de 2015; veure e.1.10). 

3) La Comissió de Qualitat del Centre  (CQC) de  l’EUFB es reuneix al menys una vegada a  l’any  i permet  fer el 

correcte seguiment de  la titulació a partir de  l’avaluació conjunta  i  la verificació del bon funcionament dels 

diferents mecanismes de coordinació de la titulació a L’EUFB; veure exemple acta de la CQC (e.3.1.8). 

 

La presència i participació de la Direcció, dels Coordinadors, Caps de Departament, professors i membres del PAS de 

l’EUFB  en  els diferents òrgans  col∙legiats  garanteixen  el  contacte directe  amb  els  representants dels  estudiants. A 

banda de  la comunicació a través del seus representants, que participen en els òrgans col∙legiats, s’ofereixen altres 

vies de contacte amb l’estudiant; per una banda un mitjà de comunicació i intercanvi entre estudiants i professors és 

el campus virtual i d’altre banda l’estudiant disposa des de començament de curs, a títol individual, de tutories amb 

els  professors  per  cadascuna  de  les  assignatures  que  conformen  el  Pla  Docent.  Aquestes  tutories  són,  en  horari 

convingut, malgrat s’accepten variants i s’ajusten per facilitar la trobada amb els alumnes. Tanmateix les tutories no 

són  prou  aprofitades  per  els  estudiants.  Per  això  l’objectiu  és  “Coordinar  millor  les  activitats  d'aprenentatge  i 

augmentar  el  grau  d'adquisició  de  competències  previstes  per  a  cada  assignatura  mitjançant  una  atenció 

personalitzada  i  el  seguiment  tutorial  adequat  per  a  cada  estudiant”  (IAI/16/02).  Les  accions  per  assolir  aquest 

objectiu  són  Publicar  sistemàticament  a  l'inici  de  cada  curs  l'horari  de  seguiment  tutorial  de  cada  professor  i 

assignatura i Fomentar entre els estudiants l'atenció personalitzada i el  seguiment tutorial amb cada professor al llarg 

del 1 semestre del curs 2016‐2017.  

L’adequació  dels mecanismes  de  coordinació  docent  és  fruit  d’una  evolució  constant  de  l'organització  interna  de 

l’EUFB, tal com queda palès en els corresponents informes de seguiment. L’EUFB inicia el desplegament del Grau en 

Turisme al curs acadèmic 2009‐2010, graduant‐se  la primera promoció el curs 2012‐2013. Aquest curs 2015‐2016 es 

graduarà  la quarta promoció.  La  introducció del Grau en Turisme va  fer evolucionar  l’estructura de  l’EUFB, amb  la 

constitució de Departaments  i  la remodelació de  l’organigrama  (e.3.1.9). Seguint  l’estructura en mòduls dividits per 

àrees  de  coneixement  de  la memòria  del Grau  en  Turisme  cada  Departament  va  desenvolupar  el  disseny  de  les 

assignatures corresponents a cada mòdul. El desplegament es va completar el curs 2012‐2013. Des d’aleshores ençà 

els Departaments han fet una revisió sistemàtica dels dissenys de les assignatures per millorar l’oferta de cada nou pla 

docent i adequar‐lo cada vegada més a les exigències de la titulació. Aquesta estructura per departaments permet una 

millora contínua tant dels dissenys de les assignatures com de la metodologia docent que garanteix desplegar amb la 

màxima eficiència i qualitat el pla docent de la titulació del Grau en Turisme. Per tant, valorem molt positivament  tant 
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l’organització  (veure  organigrama)  com  la  tasca  dels  Departaments  com  a  mecanismes  de  coordinació  docent 

adequats a la titulació. 

 

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. 

La UdG publica  a  la  seva web  informació  veraç,  exhaustiva,  actualitzada  i pertinent  sobre  les  titulacions. Aquesta 

informació  es  troba  de manera  senzilla  i  accessible  a  partir  de  la  pàgina  principal  de  la UdG  (www.udg.edu),  i  a 

l’apartat Estudia a la UdG. Per defecte hi apareix la informació dels graus i es pot accedir a la informació dels màsters i 

doctorats, al menú de l’esquerra. 

Els enllaços de tots els estudis estan estructurats de la mateixa manera amb una pàgina principal on es troba el menú 

per accedir als diferents apartats: 

Graus  Màsters 

   

En aquesta pàgina web 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 i observacions. La informació que apareix en cada dimensió és completa i exhaustiva, alhora que també és 

absolutament actual atès que es va revisant i actualitzant periòdicament. 

 

Pel que fa a informació proporcionada pel centre docent, aquesta informació es troba de manera senzilla i accessible a 

partir de  la pàgina web de  l’Escola Universitària Formatic Barcelona (www.formatic‐barna.com)  i, a l’apartat Estudis. 

Per defecte apareix la informació dels graus i màsters, entre altres estudis, i es pot accedir a la informació del Grau en 

Turisme  que  apareix  en  primer  lloc  del  desplegable.  En  accedir  a  la  titulació  del  Grau  en  Turisme  es  troba  una 

descripció on s’indica que el títol és atorgat per la Universitat de Girona, que té un suplement de Diploma Europeu, de 

la  durada  i  nombre  de  crèdits  ECTS,  modalitat,  inici  i  sortides  professionals.  A  més  hi  ha  un  enllaç 

(http://www.formatic‐barna.com/~formatic/wwwformatic/docs/firaCAST‐OKbaixa.pdf)  on  es  poden  trobar 
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informacions complementàries d’aquest estudi, tals com el Pla Docent,  les assignatures  i els crèdits corresponents a 

cadascuna així com les assignatures optatives. A partir de la pàgina web de l’EUFB es pot accedir a través de la intranet 

de l’alumnat a la informació acadèmica com ara, calendari acadèmic, horaris, matrícula, tràmits, activitats, informació 

de pràctiques en empresa, mobilitat, normativa treball fi de grau, entre d’altres. 

 

L’EUFB informa a la seva web http://www.formatic‐barna.com dels aspectes rellevants de l’organització del centre i de 

la titulació de Grau en Turisme. La pàgina web està en procés d’informar de manera específica i adequada a tots els 

grups d’interès sobre  les característiques de  la  titulació del Grau en Turisme segons el procés de seguiment de  les 

titulacions definit en el marc VSMA. En aquest sentit es fixa  l’objectiu “Millorar  l'accés a  la  informació pública de  la 

titulació  del  Grau  en  Turisme”  (IAI/16/03).  L’acció  per  assolir  l’objectiu  és  Actualització  i  desenvolupament  de 

continguts sobre  la titulació del Grau en Turisme en a  la plana web de  l'EUFB al  llarg del 1 semestre del curs 2016‐

2017. 

 

A més d’informació sobre la titulació de Grau en Turisme, també es pot consultar l’equip de professorat que imparteix 

docència  en  aquest  Grau,  i  més  concretament  el  currículum  abreujat,  les  línies  de  recerca,  la  participació  en 

congressos, publicacions científiques, participació en projectes i estades en centres d’investigació. Aquesta informació 

es troba disponible a l’adreça electrònica  https://www.udg.edu/tabid/10104/Default.aspx?language=ca‐ES&IDE=506. 

Aquesta  informació  també  s’incorporarà  a  la  pàgina web  pròpia de  l’EUFB  a  finals  del mes  de  juliol,  proposta  de 

millora que s’inclou en la IAI/16/03 esmentada anteriorment.  

 

A més a la següent adreça electrònica: http://winddat.aqu.cat/ca/universitat/43/unitat/43080709451/estudi/1210/ es 

pot consultar tota la informació relativa als resultats assolits del programa de Grau en Turisme. La mateixa informació 

es troba disponible a la web de la UdG, i concretament es troben els informes de seguiment de la titulació, a més dels 

objectius  i  procediments  de  seguiment  de  títols: 

http://www.udg.edu/udgqualitat/Estudis/Seguimentdet%C3%ADtols/tabid/16265/language/ca‐

ES/Default.aspx , no obstant això, està prevista una acció de millora a nivell general de la UdG IAI/16/12. 

En  aquest  sentit  la UDG  es  fixa  l’objectiu  “Donar  amplia  informació  pública  al web  a  disposició  de  tots  els  grups 

d’interès sobre el SGIQ de  la UdG  i del centre, dels  informes que sorgeixen al  llarg de  la vida de  la titulació  i de  les 

evidències que ho acrediten.” (IAI/16/12). Les accions per assolir els objectius són:  Reestructuració de la pàgina web 

de qualitat que  recollirà  la política de qualitat de  la UdG  i  les dades agregades del Sistema de Garantia  interna de 

Qualitat, i la Creació de la pàgina web del centre docent amb informació exhaustiva sobre el seu SGIQ, la vida de les 

titulacions i les evidències que en fan referència ambdues a desenvolupar al llarg del 1 semestre del curs 2017‐2018. 
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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. 

L’EUFB  garanteix mitjançant  el  següent  enllaç  l’accés  públic  a  la  informació  del  procés  obert  d’acreditació  de  la 

titulació del Grau en Turisme en la qual som immersos: 

http://www.formatic‐barna.com/~formatic/wwwformatic/index.php/fr/escola/qualitat#PILITICA 

 

L’EUFB garanteix mitjançant l’enllaç mencionat fer públic els resultats de l’acreditació de la titulació, com són públics 

ja  els  Informes de  Seguiment de  la  Titulació  (IST)  elaborats per  la CQC  i  l’AQU  al  llarg dels darrers  anys  (e.3.2.1); 

(e.3.2.2), (e.3.2.3)  i (e.3.2.4). Respecte al seguiment de  la titulació cal dir que aquests  informes són públics també al 

web de  la UdG. És un objectiu de  l’EUFB “Intensificar  la col∙laboració dels grups d'interès en el procés d'elaboració, 

implantació  i  seguiment de  les  accions de millora de  la  titulació”  (IAI/16/04). Per assolir  aquest objectiu es  fixa  la 

següent acció    Impulsar una comunicació  i participació més actives mitjançant el correu electrònic amb els diferents 

grups d'interès perquè contribueixin més eficaçment en l'elaboració i seguiment de les accions de millora de la titulació 

del Grau en Turisme al llarg del 1 semestre del curs 2016‐2017. 

 

En qualsevol cas, a la informació sobre les titulacions que apareix a la 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. Així, no només s’hi accedeix amb facilitat sinó que  la  informació 

s’hi presenta amb precisió i sense ambigüitats, fet que en facilita una comprensió i interpretació ràpida i adequada. A 

la plana de cada titulació apareix un apartat de 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  (darrer  informe) és públic  i accessible a  la pàgina principal de  la web de  la titulació. Aquesta  informació és 

pública i accessible a partir d’aquest enllaç: 

 

https://www.udg.edu/udgqualitat/Estudis/Seguimentdet%C3%ADtols/Informesdeseguiment/tabid/23598/language/c

a‐ES/Default.aspx  

Tot i així es troba a faltar una informació més exhaustiva sobre els diferents informes que sorgeixen al llarg de la vida 

de  la  titulació. Es proposa una acció de millora en aquest sentit per  tal d’ampliar  la  informació  facilitada a  tots els 

grups d’interès  i per  fer‐ho de manera agrupada. S’ha començat a treballar en aquest sentit  i  ja són disponibles els 

autoinformes i informes d’acreditació de les titulacions que ja s’han acreditat o estan en el procés. Es poden veure a la 

plana de Qualitat, a  l’apartat d’acreditacions. L’EUFB compta amb un enllaç en  la seva pàgina web que  redirigeix a 

l’interessat a la pàgina de la UdG on hi consta tota la informació dels diferents informes sobre la titulació de Turisme. 

La proposta de millora de la UdG permetrà a l’EUFB fer arribar informació completa a tots els grups d’interès.  
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2.3. La institució publica el SGIQ en què s’emmarca la titulació.  

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 

 

La Universitat de Girona va aprovar per mitjà de la Comissió de Docència i es va informar degudament al Consell de 

Govern  el Sistema Intern de Garantia de la Qualitat dels títols (SIGQ), en el qual s'estableixen els procediments per a 

afavorir  la millora  contínua  dels  títols  oficials  de  graus  i màster  i  dels  instruments  que  assegurin  i  garanteixin  la 

qualitat  dels  processos  d'ensenyament  i  aprenentatge.  El  sistema  s'articula  entorn  del  document  d'Introducció  al 

SIGQ que descriu  l'organització dels procediments  i el disseny dels mateixos. Aquest document en  la seva versió en 

castellà va ser informat favorablement per l’ANECA el mes de juliol de 2010.  

 

L’Escola  Universitària  Formatic  Barcelona  en  la mateixa  línia  també  publica  la  seva  Política  de  Qualitat  i  altres 

qüestions  relacionades  a  través de  la  seva pàgina web,  a  la qual  tenen  accés  tots  els  alumnes, professors  (PDI)  i 

membres del PAS i la resta de la comunitat amb accés a internet. D’aquesta manera tota la comunitat coneix la visió, 

la missió, els  valors  i els objectius de  l’EUFB, a més d’estar al  corrent de  totes  les activitats  relacionades amb els 

processos d’acreditació dels diferents segells de qualitat (AQU i TÜVRheinland –CERT ISO 9001). 

 

Tanmateix L’EUFB esta treballant per fer públic el Sistema Intern de Garantia de la Qualitat de l’Escola mitjançant la 

seva pàgina web i on es presenti l’estructura que vetlla per la qualitat de la titulació i garanteixi la participació de tots 

els grups d’interès i n’asseguri el retiment de comptes. 

http://www.formatic‐barna.com/~formatic/wwwformatic/index.php/fr/escola/qualitat 

Aquesta estructura es materialitza en una Comissió de Qualitat de  la Unitat  (CQU).  La Comissió de Qualitat de  la 

Unitat (CQU) ara Comissió de Qualitat de Centre Docent (CQC), segons el Reglament d’organització i funcionament de 

l’estructura responsable del Sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) dels estudis de la Universitat de Girona 

aprovada per el Consell de Govern de la UdG el 28 de maig de 2015. La Comissió de Qualitat de Centre Docent (CQC) 
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de l’EUFB actua com a mecanisme de coordinació docent i vetlla alhora per l’adequat compliment del seguiment de la 

titulació del Grau en Turisme a l’Escola definit en el Marc VSMA. 

 

 

 

Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació 

   

EVIDÈNCIES:  A continuació es fa una relació de les diferents evidències (Taula 2). 

Codificació  Descripció  Subministrador 

3.3.1  Manual del SGIQ  

Enllaç a plana web Qualitat de 

la UdG 

Enllaç a la plana web de 

qualitat del centre (si n’hi ha 

i/o si tenen un SIGQ adaptat) 

3.3.2 
Procediment de Disseny, modificació i extinció de la 

titulació 

Enllaç a la plana web de 

Qualitat 

3.3.3 
Procediment de Seguiment dels resultats i millora de 

la titulació. 

Enllaç a la plana web de 

Qualitat 

3.3.4  Procediment d’Acreditació de titulacions 
Enllaç a la plana web de 

Qualitat 

3.3.5  Procediment de revisió del SGIQ Enllaç a la plana web Qualitat

3.3.6 

Acord de creació de la comissió de qualitat i 

aprovació dels seu reglament d’organització i 

funcionament 

Enllaç al Butlletí oficial de la 

UdG 

3.3.7 

Reglament d’organització i funcionament de les 

estructures responsables de la qualitat dels estudis 

dels centres docents de la UdG 

Enllaç al Butlletí oficial de la 

UdG 

3.3.8  Corpus d’indicadors de la titulació 

Enllaç a la plana web de 

Qualitat, Winndat 

Enllaç a l’aplicatiu 

d’indicadors, GPA 

3.3.9  Informes de verificació   Enllaç a la plana web Qualitat
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3.3.10 
Informes de seguiment de les titulacions.

 

Evidències grup de treball, 

GPA 

3.3.11  Informes d’ acreditació ( si n’hi ha) 
Enllaç a plana web Qualitat del 

centre 

3.3.12  Pla de millores del centre (si n’hi ha) 
Enllaç a plana web Qualitat del 

centre 

3.3.13 

Model i resultats de les enquestes d’opinió dels 

estudiants (grau i màster) 

 

Evidències grup de treball, 

GPA 

3.3.14 
Procediment administració i anàlisi de l’enquesta de 

docència 
Enllaç a la plana web Qualitat 

3.3.15  Model i resultats de les enquestes als titulats  
Evidències grup de treball, 

GPA 

3.3.16 

Model i resultats de les enquestes d’opinió dels 

ocupadors  

Dades agregades AQU.  

Ocupabilitat i competències dels graduats recents: 

l'opinió d'empreses i institucions 

AQU 

3.3.18  Llistat d’instruments de recollida d’opinió

3.319  Altres propis del centre docent

 

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. (v. evidència 3.3.1 UdG) Consta de 29 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 3:  

 

‐ 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; (v. evidència 3.3.2 UdG). 

Aquest procediment va ser descrit  i aprovat a  l’octubre de 2010  i  revisat  i aprovat per  la Comissió de Qualitat el... 

(encara no està aprovat però ho estarà quan enviem l’informe ...) 
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‐ P4 Seguiment dels  resultats  i millora de  la  titulació. Aquest procés 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. (v. evidència 

3.3.3 UdG) 

 

‐ P28 Acreditació de titulacions . Aquest procés va ser aprovat per la Comissió de Qualitat en data 18 de setembre de 

2014. (v. evidència 3.3.4 UdG) 

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,  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. 

 

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 
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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. Aquesta  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. 

 

Per tal de dur a terme aquestes funcions la CQ de centre docent està formada per: 

 

 Degà/‐ana de la Facultat o director/a de l’Escola, que la presideix, 

 La  persona  responsable  dels  processos  de  qualitat  del  centre  (RespQ),  que  serà  proposat  i  nomenat  pel 

degà/‐ana o director/‐ora, 

 Els/les coordinadors/ores de tots els estudis de grau i de màster del centre docent, 

 Un/a professor/a de cada departament la docència majoritària del qual sigui en els estudis del centre, 

 3 estudiants de grau i 1 estudiant de màster dels estudis impartits al centre escollit pel Consell d’Estudiants i 

designat pel degà/degana o director/directora, 

 1 representant del PAS, les funcions del qual tinguin relació amb l’organització i la gestió de la docència del 

centre, 

 Fins  a  un màxim  de  3  representants d’organitzacions  externes  relacionades  amb  els  estudis  de  grau  i  de 

màster del centre docent, a proposta del degà o director del centre docent, 

 L’administrador/a de l’àrea d’estudis, que farà les funcions de secretari, 

 Un membre del GPA  (Gabinet de Planificació  i Avaluació) nomenat pel Cap del Gabinet que assistirà a  les 

reunions amb veu però sense vot. 

 

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 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. 

 

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. 
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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. (v. evidència 3.3.1 UdG) 

 

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. 

 

Val la pena fer notar que el centre docent articula altres mecanismes de participació dels diferents col∙lectius tals com 

(Taules 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10) : 

Taula 3. Titulació, procés i resultat 

Titulació  Procés  Resultat 

  Verificació/Modificació/Acreditació Positiu directe/ positiu  amb informe previ/ 

desfavorable 

Grau en Turisme  Verificació      Memòria verificada Positiu   veure informe

 

Taula 4. Titulació, procés i resultat 

Titulació  Procés  Any  Resultat  Nre 

recomanac

ions 

Nre 

recomanaci

ons resoltes 

Nre dimensions 

  Acreditació/

Seguiment 

  Qualitat/a

creditat/a

mb 

condicions 

Qualit

at 

Assol

it 

Condicion

s 

Grau en Turisme   seguiment 2010‐11 

2011‐12 

2012‐13 

   

 

Per a cada tipus d’enquesta es presenten les seves característiques (Taules 5, 6, 7, 8, 9 i 10) : 

 

Taula 5. Característiques Qüestionari d’opinió estudiants sobre professorat UdG 
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CARACTERÍSTIQUES METODOLÒGIQUES DE L’INSTRUMENT I PROCEDIMENT 

Nom  Qüestionari d’opinió dels estudiants sobre l’actuació 

docent del professorat (Enquesta de docència generals 

de la UdG) 

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 grau. S’enquesten tots els 

professors que fan com a mínim 1,5 crèdits a 

l’assignatura 

Percentatge de participació   Curs 2014/15: 4,5%

Format del lliurament  Via web

Periodicitat  semestral

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 

assoleix un índex de satisfacció adequat.  Així mateix permet als responsables acadèmics tenir 

informació sobre l’actuació del professorat del seu centre o departament.  

La periodicitat és la correcta. L’aspecte de millora és l’índex de resposta, qüestió sobre la que s’està 

treballant (IAI/16/13). 

 

 

Tant a la UdG (e.3.4.7), com a l’EUB la participació dels diferents grups d’interès es dóna també a partir de la recollida 

d’informació  a  partir  de  diverses  enquestes:  enquestes  de  satisfacció  dels  estudiants,  enquesta  d’inserció  laboral 

pròpia  de  l’EUB,  enquesta  d’inscripció  d’AQU  (e.3.3.6),  enquesta  de  satisfacció  dels  professors  que  participen  en 

activitats de formació, i enquesta del servei de biblioteca. A continuació se’n presenten les principals característiques 

de cada una d’elles.   

 

Taula 6. Característiques Qüestionari d’opinió estudiants sobre professorat (EUFB) 

 

 

                                                            
1 Identificar l’enquesta o altres procediments emprats, com per exemple grups de discussió, informes de comissions, etc. 
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CARACTERÍSTIQUES METODOLÒGIQUES DE L’INSTRUMENT I PROCEDIMENT 

Nom  Qüestionari d’opinió dels estudiants sobre l’actuació 

docent del professorat (Enquestes de docència EUFB) 

Instrument/procediment

(Dimensions o ítems de satisfacció 

inclosos) 

Enquesta en paper,  procediment d’anàlisi i 

administració de les enquestes de docència  

Població (N total destinataris)  Tots els estudiants de grau. S’avaluen tots els professors 

que fan, com a mínim, 1,5 crèdits a l’assignatura 

Percentatge de participació   Curs 2014/15: 4,5%

Formatic Barcelona: 4,60% 

Format del lliurament  En mà

Periodicitat  semestral

Aquesta enquesta aporta informació molt valuosa per l’EUFB donat que s’obté amb una periodicitat 

quadrimestral, al final de cada quadrimestre per tots els cursos de la titulació de Grau en Turisme, i 

l’índex de participació és del 80% dels estudiants. Es preveu incorporar noves preguntes a l’enquesta 

per tal de recollir la satisfacció amb altres àrees de l’EUFB. 

 

Taula 7. Característiques Qüestionari Inserció Laboral (EUFB) 

 

CARACTERÍSTIQUES METODOLÒGIQUES DE L’INSTRUMENT I PROCEDIMENT 

Nom  Qüestionari d’inserció laboral dels estudiants EUFB 

Instrument/procediment

(Dimensions o ítems de satisfacció 

inclosos) 

Enquesta via telefònica,  procediment d’anàlisi i 

administració de les enquestes de docència  

Població (N total destinataris)  Els estudiants amb els estudis de grau ja finalitzats. 

S’enquesten tots els alumnes 

Percentatge de participació   Curs 2014/15: 100%

Format del lliurament  Via telefònica

Periodicitat  anual

Aquesta enquesta permet aconseguir informació de la inserció laboral dels estudiants un cop 

finalitzats els estudis de Grau en Turisme. Aquesta dada permet la comparativa amb la dada que 

ofereix l’AQU, i d’aquesta manera es determina el grau d’eficàcia de l’EUFB i del seu servei de borsa 

de treball.  
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Taula 8. Característiques Enquesta Inserció Laboral (AQU) 

 

CARACTERÍSTIQUES METODOLÒGIQUES DE L’INSTRUMENT I PROCEDIMENT 

Nom  Enquesta d’inserció laboral (AQU Catalunya) 

de la diplomatura de turisme. 

Disponible al web d’AQU en aquest enllaç:  

http://www.aqu.cat/uploads/ 

insercio_laboral/enquesta2014/informes_titulacio/ 

socials/Dipl_Turisme.xls 

Instrument/procediment

(Dimensions o ítems de satisfacció 

inclosos) 

Enquesta

Població (N total destinataris)  Mostra de titulats de graus, màsters i doctorats 

Formatic Barcelona nd 

Percentatge de participació   Darrer informe:

Formatic Barcelona nd 

Format del lliurament  Via correu electrònic i telefònica

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 mostra de titulats. Les dades són comparables amb la resta d’universitats. 

S’implementa cada 3 anys, cosa que és correcte. 

 

 

Taula 9. Característiques Qüestionari satisfacció professors sobre activitats formatives (EUFB) 

 

CARACTERÍSTIQUES METODOLÒGIQUES DE L’INSTRUMENT I PROCEDIMENT 

Nom  Qüestionari de satisfacció dels professors que participen 

en activitats de formació. 

Instrument/procediment

(Dimensions o ítems de satisfacció 

inclosos) 

Enquesta en paper,  procediment d’anàlisi i 

administració de les enquestes de docència  

Població (N total destinataris)  Tots els professors que participen en accions 
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formatives. S’enquesten tots els professors que reben 

una formació 

Percentatge de participació   Curs 2014/15: 100%

Format del lliurament  Via paper

Periodicitat  Discrecional (una per cada formació rebuda) 

Aquesta enquesta permet conèixer el grau de satisfacció i d’utilitat de la formació rebuda pels 

professors. El nombre de professors que hi participen són els mateixos que omplen les enquestes, pel 

que es pot afirmar que responen el 100% dels mateixos. 

 

Taula 10. Característiques Enquesta servei de biblioteca (UdG) 

 

CARACTERÍSTIQUES METODOLÒGIQUES DE L’INSTRUMENT I PROCEDIMENT 

Nom  Enquesta del servei de biblioteca UdG

Instrument/procediment

(Dimensions o ítems de satisfacció 

inclosos) 

Enquesta

Població (N total destinataris)  Edició 2009 Alumnes: 843/11812

Professors 233/1337 

Edició 2014 

Només alumnes 1996/12032 (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. 

 

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. 
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Una de les darreres millores que es preveu introduir 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. (Veg. Objectiu de 

Millora IAI/16/12). 

 

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.  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. 

‐  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. Si aquests indicadors addicionals esdevenen 

especialment interessants per a l’anàlisi de les titulacions es posen a disposició també dels altres centres docents.  

 

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 
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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. (Veg. 

Objectiu de Millora IAI716/13) 

 

 

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 però que  les dades són sobre 
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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.  (veg. Objectiu  de Millora  IAI/16/13  i  IAI/16/14).  És un 

objectiu de l’UdG “Establir un nou procediment de recollida d'informació dels estudiants sobre l'avaluació docent 

del professorat i un nou model d'enquesta” (IAI/16/13). Per assolir aquest objectiu es fixen les següents accions la  

Revisió i nou redactat de l'enquesta de docència i la Revisió del procediment si s'escau al llarg del primer semestre del 

curs 2016-2017. De la mateixa manera que també ho és per l’UdG l’objectiu “Definir i implementar enquestes de 

satisfacció del professorat respecte del programa formatiu” (IAI/16/14). Per assolir aquest objectiu es fixen les 

següents accions Participació activa en la comissió d'enquestes d'AQU Catalunya que dissenya aquesta enquestes i 

Administració de l'enquesta al llarg del segon semestre del curs 2016-2017. 

 

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. (veg. Objectiu de Millora IAI/16/15). És un objectiu de 
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l’UdG “Definir i implementar enquestes de satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions 

docents” (IAI/16/15). Per assolir aquest objectiu es fixen les següents accions Establir una sistemàtica de recollida 

d'informació de la satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions i la Administració de l'enquesta al 

llarg del segon semestre del curs 2017-2018. 

 

L’EUFB presentarà els resultats agregats d’aquestes enquestes en obert a  la plana de qualitat del centre per tal de 

garantir l’eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació. Així mateix l’EUFB defineix l’objectiu de 

”Fer un tractament més pormenoritzat i efectiu dels resultats de l'aprenentatge per la gestió eficient de la titulació i 

de la satisfacció dels grups d’interès” (IAI/16/05). Les accions fixades són Tabular quantitativament les enquestes de 

satisfacció del professorat i ampliar l’anàlisi de les enquestes de satisfacció de la titulació i dels serveis i sistemes de 

suport de l'EUFB al llarg del 1 semestre del curs 2017‐2018. Aquest objectiu procedeix de l’objectiu “Millorar l'accés 

a la informació pública de la titulació del Grau en Turisme” (IAI/16/03).  

 

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 (v. Evidències 3.3.2, 3.3.3,  3.3.4 i  3.3.5 UdG).  

 

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; 
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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. (veg. Objectiu de Millora IAI/16/16 ) 

 

 

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; 

 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; 

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

 

L’EUFB compte amb una Comissió del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (CSIGQ) que vetlla i avalua la millora 

continua del  sistema  i  alhora  actua  com un mecanisme de  coordinació de  la  titulació  (veure pàgina 14).   Aquesta 

CSIGQ revisa i fa propostes de millora a partir dels informes de seguiment de la titulació del Grau en Turisme. Aquests 

informes de seguiment de  la titulació del Grau en Turisme són publicats a  la pàgina web de  l’Escola (e.3.2.1, e.3.2.2  i 

e.3.2.3)  i recullen  les propostes de millora continua. La sistematització en  la definició  i recollida d’aquestes propostes 

permet fer un seguiment de les mateixes, al mateix temps que facilita la visualització del seu grau de consecució. En els 

darrers  anys  les  propostes  de millora  continua  de  l’EUFB  han  girat  al  voltant  de  cinc  grans  àrees:  1)  comunicació 

institucional, 2) organització  i comunicació  interna, 3) accions de millora per  l’activitat docent, 4)  recerca,  formació  i 

publicacions, 5) instal∙lacions i equipaments.  

 

Pel que  fa a  la comunicació  institucional és un objectiu de millora continua  la comunicació externa. En aquesta  línia 

s’impulsa sistemàticament el número de convenis amb universitats estrangeres per facilitar la mobilitat dels estudiants 

ERASMUS  (e.1.6  i e.1.6.1).  I també s’intensifiquen  les relacions amb  la Universitat de Girona, amb  la  incorporació de 

l’EUFB i del seu grup de recerca GREPAT dins de diferents estructures com és el cas del CAMPUS DE TURISME UDG des 

del 25 de novembre del 2014 (e.1.4) i com a membre en el CAMPUS DE L’ALIMENTACIÓ I LA GASTRONOMIA UDG des 

del 15 de gener de 2016 (e.1.5). 

 

L’organització i comunicació interna s’adequa permanentment mitjançant la definició de l’estructura i de l’organigrama 

a  les  noves  necessitats  dels  estudis  (e.3.1.9).  En  aquest  període  d’adaptació  continuada  s’han  creat  diferents 

departaments  fonamentats  en  les  tres  grans  branques  de  coneixement  de  l’EUFB,  a  saber,  turisme,  comunicació  i 

empresa. També s’han designat nous càrrecs com, per exemple,  el de Cap de Qualitat.  

 

Tanmateix  es  porten  a  terme  accions  de  millora  per  l’activitat  docent,  incorporant  nous  professors  doctors  tot 

impulsant els processos d’acreditació d’aquests per l’AQU. S’incrementa l’ús del Campus Virtual de l’EUFB per part dels 
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alumnes com dels professors després d’uns anys des de  la seva  instauració  i desplegament. Pel que fa a  la satisfacció 

dels alumnes les enquestes de satisfacció dels alumnes s’han distribuït dos cops l’any copsant l’estat de la qüestió en els 

dos quadrimestres. L’increment en  la seva satisfacció és una evidència dels efectes de  les millores que  l’EUFB porta a 

terme. També el disseny de les assignatures ha estat objecte de revisió constant i periòdica per part del Cap d’Estudis i 

dels Caps de Departament,  juntament amb els professors. Aquesta feina ha estalviat solapaments, així com un millor 

ajust de  les competències, coneixements  i  crèdits. Amb  l’objectiu de  reforçar el  seguiment  i  tutories dels TFG  s’han 

establert diferents sistemes com l’acta de seguiment de tutories de TFG (e.3.3.1)  i l’aprovació i publicació el febrer de 

2014 de la Normativa  Marc Reguladora del Treball de Fi de Grau i la (e.3.3.2).  

 

Pel que fa a la recerca, formació i publicacions, s’han intensificat les línies de recerca obertes. Durant els darrers anys 

s’ha augmentat el número de convenis de col∙laboració científica i de projectes de investigació amb entitats públiques i 

privades (Campus UdG Turisme, Consell Comarcal del Pallars Sobirà, l’Ajuntament de Sort, entre d’altres). Els diferents 

convenis amb  institucions del Pallars Sobirà  i d’altres han generat una tasca  investigadora  i de transferència que s’ha 

traduït en diferents publicacions, congressos i ponències en la Universitat d’Estiu de la pròpia EUFB. El resultat d’aquest 

increment de  l’activitat de  recerca del GREPAT ha comportat un augment de  les publicacions  i de  la seva divulgació 

(e.1.3).  

 

En darrer  terme,  les  instal∙lacions  i equipaments  són objecte de millora  continuada  i és per això que anualment es 

procedeix a realitzar obres per modificar  les aules, despatxos  i els seus corresponents equipaments. Especial atenció 

mereix la biblioteca de l’EUFB que anualment incorpora nous volums, tant de publicacions pròpies, fruit de la recerca 

del GREPAT i de les diferents publicacions dels professors, com d’altres títols per tal de que els alumnes facin consultes 

de  la  bibliografia  de  referència  de  les  diferents  assignatures.  Cal  destacar  la  importància  en  el  desplegament  de 

sistemes de comunicació que faciliten la connexió via WIFI dels diferents dispositius dels alumnes. 

 

L’EUFB  garanteix que  les  accions  i  actuacions de  les diferents  àrees,  departaments  i persones  són  adients per  a  la 

consecució dels objectius dels ensenyaments que  imparteixen. Per això  l’Escola disposa de manera  formal  i pública 

d’una política i d’un Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ). Per una banda, la Política de Qualitat de l’Escola 

és ajustada permanentment al caràcter de les activitats de l’Escola. Aquesta ha estat redactada i difosa a tot el personal 

de manera directa  (reunions de  la Comissió de Qualitat)  i  indirecta  (pàgina web  institucional) amb el compromís de 

millorar contínuament l’eficàcia del sistema. Per altra, el SGIQ és l’instrument que fa possible que la gestió de la qualitat 

es tradueixi en una política i uns processos que asseguren la qualitat i els estàndards de la titulació i d’altres programes i 

titulacions.  La  implicació de  la Direcció  i de  tots els membres de  l’EUFB en el desenvolupament de  la  cultura de  la 

qualitat,  es  vertebra  a  partir  d’una  Comissió  de Qualitat  del  Centre  (CQC)  que  té  com  a  principal  tasca  vetllar  pel 

disseny, aprovació, implementació, seguiment, revisió i millora de la titulació i d’altres programes formatius, així com de 

l’estratègia,  la política  i els procediments del sistema de qualitat  intern. La millora continua és un compromís que  la 
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Direcció de l’Escola evidencia a través dels processos d’acreditació, certificació i control pel manteniment, l’adequació i 

la millora del seu sistema docent basant‐se en  l’aplicació del Sistema de Gestió de  la Qualitat. La consideració de  la 

qualitat com a component de l’estratègia de negoci de l’Escola s’ha traduït en l’establiment d’una comissió permanent 

de qualitat constituïda per els membres del Consell d’Estudi. 

 

Dins de  l’estratègia de  l’EUFB es  contempla  la  certificació periòdica per part d’una  institució externa que verifica el 

compliment dels diferents estàndards aplicables a la titulació de Grau en Turisme. El procés d’auditoria s’encarrega de 

manera sistemàtica a TüvRheinland en base a la norma ISO 9001:2008 que de manera independent verifica la eficàcia 

del sistema de gestió de la qualitat de l’EUFB. Prèviament i d’ acord amb les directrius de la ISO‐9001/2008 i en base al 

Manual  del  Sistema  de Qualitat,  fitxes  de  processos,  fitxes  de  llocs  de  treball,  procediments  de  gestió  i  operatius, 

instruccions de treball i registres generats, es fa un anàlisi crític del funcionament de tots els processos del Sistema de 

Qualitat per tal d’identificar possibles errors i formular oportunitats de millora. Aquesta auditoria interna s’enfoca a la 

verificació del manteniment del Sistema de Qualitat en funció de  l’eficàcia  i  l’eficiència dels processos, ressaltant tant 

les mancances i debilitats com les seves fortaleses. 

 

Del resultat de les auditories externes portades a terme per TüvRheinland també s’obtenen informes que recullen els 

punts forts i de millora del SGIQ (e.3.3.5). Les accions de millora del SGIQ responen als punts febles detectats durant la 

revisió i a partir d’aquests es desenvolupen accions correctives i accions de millora (e.3.3.3). Tant les accions de millora 

com  les accions correctives són responsabilitat de  la Comissió de Qualitat que determina un calendari per a  la   seva 

aplicació  i/o  resolució, així  com un  control per  tal de dur el  seguiment de  les diferents accions  correctores.  L’EUFB 

disposa  del  certificat  de  la  ISO‐9001/2008  des  de  l’any  2008  i  l’ha  anat  renovant  des  d’aleshores  ençà  (e.3.3.4). 

L’objectiu de l’EUFB es seguir renovant el certificat de la ISO‐9001/2008, any rere any i de forma indefinida, per garantir 

el procés de millora continua de forma permanent en el temps.   

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’EUFB compleix els dos ratis que fixa  la Llei Orgànica 4‐2007 de 12 d’abril (e.3.4.3), més del   50% dels crèdits són 

impartits per doctors i d’aquests els 60% són impartits per professors acreditats; veure pla docent Grau en Turisme 

2015‐2016  i professorat  (e.3.4.1)  i CVs professorat  (e.3.4.2). El pla docent 2015‐2016  té un  càrrega  total de 273 

crèdits dels quals 138 han estat impartits per professors doctors que representen el 50,5% del total de crèdits. Del 

138 crèdits impartits per doctors 87 han estat impartits per doctors acreditats que suposa un xifra del 63%. Aquests 

percentatges estan per sobre del que estableix la llei. El 17% del professorat del Grau en Turisme fa més de 20 anys 

que imparteix estudis universitaris, aquest professorat té un amplia representació en els primers cursos del Grau en 
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Turisme.  Un altre 22% del professorat del Grau en Turisme fa entre 10 i  20 anys que imparteix estudis universitaris i 

els 61% restant fa menys de 10 anys. Aquests valors asseguren el compliment dels requisits del nivell de qualificació 

acadèmica exigits per la titulació. 

 

És, però, indispensable seguir millorant la qualificació del professorat per garantir de forma més folgada la normativa 

vigent a nivell  legal. Tanmateix  cal  senyalar que  l’actual  claustre de professors  té  suficient  i valorada experiència 

docent, investigadora i professional i que aquesta pot ser consultada a la pàgina web del Grau de Turisme de la UdG. 

Allà s’hi poden trobar tots els perfils i tots els Currículum Vitae abreujats del professorat. D’aquesta manera queda 

palesa l’experiència docent, investigadora i professional de cada membre del claustre a títol personal. 

 

Pel que fa a la qualificació del professorat per categories acadèmiques val a dir que el nombre de professors doctors 

representa més d’un quart del total del claustre. Dels 23 professors que conformen el claustre de la titulació del Grau 

en Turisme el curs 2015‐2016, 6 són doctors i, d’aquests, 4 són doctors acreditats. La previsió per el curs vinent 2016‐

2017 és incorporar al Doctor Joaquin García Lavernia al professorat de la titulació; tant ell com el Doctor Oriol Alonso 

estan pendents de resolució del seu procés d’acreditació. Tanmateix el nombre de professors doctorands és notable ja 

que dels 17 professors  restants, 2 estan pendents de defensa  i 8 en procés de doctorar‐se. Des de  l’EUFB  seguim 

treballant  per  a  fomentar  la  formació  continua  del  professorat  que millori  el  seu  perfil  docent  i  investigador  i, 

conseqüentment, millori la qualitat de l’ensenyament del Grau en Turisme de forma continua i sostinguda. 

 

La qualitat dels docents vinculats al Grau en Turisme s’ajusta als estàndards que exigeix tant la normativa legal de la 

titulació  com  els  requisits  del  sistema  universitari.  Tal  com  es  pot  observar  en  els  CVs  del  professorat  de  l’EUFB  

(e.3.4.2) els perfils dels professors mostren una clara versatilitat que permet donar una visió global del sector turístic. 

Tenim tant especialistes en economia, dret, geografia, història, turisme, llengües estrangeres, entre d’altres. L’objectiu 

de  l’EUFB per adequar el professorat al programa formatiu és “Ampliar els ratis que estableix  la  llei  i  incrementar el 

número de professors amb experiència professional en el sector del turisme” (IAI/16/06). Les accions que es fixen són 

Seguir augmentant el nombre de crèdits  impartits per doctors  i doctors acreditats en  la titulació, Fomentar entre el 

professorat  llicenciat  fer  el  programa  de  doctorat  i  l'acreditació,  i  Fomentar  la  contractació  de  professorat  doctor 

acreditat amb experiència professional en el sector del turisme al llarg del 1 semestre del curs 2017‐2018. 

 

Independentment dels anys de docència universitària tots els professors de la titulació són designats com a tutors de 

TFG  i  integrats dins  les  línies de  recerca del Grup de Recerca per  l’Anàlisi  i  la Planificació del Turisme  (GREPAT) de 

l’EUFB; El GREPAT és un grup de recerca adscrit a la UdG des del febrer de 2013 (e.1.11). L’EUFB facilita la incorporació 

del seu professorat en el GREPAT, i és a partir d’aquesta tasca que el professorat pot participar de diferents projectes, 

publicar periòdicament llibres, quaderns de recerca, entre altres (e.1.3), i a més se li facilita la tasca de transferència 

de  coneixement  a  la  societat mitjançant  la  seva  invitació  en  l’organització  i  celebració  de  jornades,  congressos 
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internacionals i conferències. En qualitat de grup de recerca adscrit a la UdG el GREPAT participa en les activitats del 

CAMPUS DE TURISME UDG des del 25 de novembre del 2014 (e.1.4) així mateix el GREPAT participa com a membre en 

el CAMPUS DE L’ALIMENTACIÓ I LA GASTRONOMIA UDG des del 15 de gener de 2016 (e.1.5). 

 
En definitiva, el professorat incorpora en cada cas les tres dimensions fonamentals de qualsevol institució acadèmica 

universitària  com  són  la docència,  la  recerca  i  la  transferència. Pel que  fa  tant  l’experiència professional  (funcions, 

temps  i  àmbit)  com  l’experiència  de  recerca  (projectes  de  recerca)  del  claustre  de  professors  de  l’EUFB  és 

suficientment desenvolupada (e.3.4.2).  

 

Al  llarg del desplegament del Grau en turisme  l’EUFB ha fet un esforç constant per garantir  la qualificació acadèmica 

exigida per la titulació. Al llarg dels darrers anys s’ han produït baixes i altes entre el professorat fruit d’una adaptació a 

les exigències de  la  titulació. Tanmateix  l’EUFB ha vetllat  sempre perquè aquests  canvis en el  claustre docent de  la 

titulació tinguessin el mínim impacte sobre la qualitat docent apostant sempre per la màxima qualificació acadèmica de 

les noves incorporacions al programa formatiu. 

 

Durant el curs 2015  ‐2016  la distribució del professorat entre els diferents departaments ha estat Turisme‐  Idiomes: 

61%, Comunicació 17% i Empresa 22%. Aquests percentatges són adients per satisfer els crèdits que tenen atribuïts els 

diferents mòduls definits en la memòria modificada de la titulació.  

      

4.2. El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per desenvolupar les seves funcions i 

atendre els estudiants. 

L’equip docent es compon de 23 professors (53% en equivalent a dedicació plena). El professorat a dedicació plena i 

amb més experiència docent a nivell universitari assumeix més pes en les assignatures dels primers cursos, facilitant 

així  els  processos  d’acollida  i  d’incorporació  dels  estudiants  a  les  dinàmiques  universitàries.  El  professorat  de 

pràctiques i de TFG que supervisa i avalua els assoliments de l’estudiant és el que té la major experiència en recerca 

i/o professional del conjunt del claustre de la titulació.  

  

Tot  el  professorat  de  la  titulació  disposa  del  temps  suficient  per  desenvolupar  les  seves  funcions  i  atendre 

convenientment als estudiants. Dins d’aquestes funcions destaquem la planificació de les assignatures, la preparació 

del material docent,  les tasques de recerca  i  les tasques administratives. Dins de  les funcions d’atenció a  l’estudiant 

ressaltem, el  seguiment de  l’acompliment de  l’estudiant,  les  tutories d’orientació  acadèmica  i  les  tutories de TFG, 

entre d’altres.  L’objectiu de L’EUFB és  “Intensificar  i millorar  l'atenció personalitzada a  l'estudiant”  (IAI/16/07).  Les 

accions fixades són dues Reforçar la informació i la comunicació en relació al valor del seguiment tutorial i el Foment 

del  seguiment  tutorial  al  llarg  del  primer  semestre  del  curs  2017‐2018.  Aquest  objectiu  procedeix  de  l’objectiu 
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“Coordinar millor les activitats d'aprenentatge i augmentar el grau d'adquisició de competències previstes per a cada 

assignatura mitjançant una atenció personalitzada i el seguiment tutorial adequat per a cada estudiant” (IAI/16/02). 

 

Durant tots els cursos acadèmics  l’EUFB disposa d’un procediment d’avaluació de classes a través d’unes enquestes 

entregades a tots els alumnes del Grau en Turisme. L’objectiu és el seguiment continuat de la qualitat de la formació 

impartida pels docents. Un  cop obtinguts  els  resultats,  el  coordinador de  l’estudi,  valora  conjuntament  amb  cada 

professor  els  resultats  i  aixeca  una  acta  dels  resultats  obtinguts;  veure  e.3.4.4  de  resultats  de  les  enquestes  de 

satisfacció  del  professorat.  Tenint  present  l’anàlisi  dels  resultats,  podem  extreure  que  existeix  un  alt  nivell  de 

satisfacció dels estudiants. Aquests destaquen l’alt coneixement que té el docent sobre la matèria. Un altre dels ítems 

valorat positivament  tracta  sobre  l’aprofitament del  temps de  classe per part del professor  i valoren positivament 

l’ordre i disciplina durant les sessions. La puntuació mitjana és de 3.76 punts sobre 5.0. Aquesta dada es pot consultar 

en  l’informe  de  resultats  de  les  enquestes  de  satisfacció  del  professorat  (e.3.4.5).  La  UdG  també  disposa  de 

mecanismes  virtuals  per  conèixer  l’opinió  dels  alumnes  en  relació  al  professorat.  Com  els  alumnes  de  la  l’EUFB 

responen a les enquestes de forma presencial a l’aula el nivell de resposta és molt alt, mentre que l’índex de resposta 

de la UdG és molt més baix (e.3.4.6. i e.3.4.7).     

 

Valorem molt positivament aquest dada del grau de satisfacció  ja que es situa entorn del notable  i ens deixa marge 

per assolir  l’excel∙lent.  La direcció de  l’EUFB  i  concretament  la Comissió de Qualitat  seguirà desenvolupant aquest 

procediment  per  tal  informar  degudament  al  CQC  i  contrastar  i  valorar  aquestes  dades  amb  les  recollides  en  els 

informes de seguiment de la titulació.  

  

4.3. La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat docent del professorat.  

L’EUFB té definits dins del seu manual de qualitat els principis i valors que regeixen aquesta institució. D’entre aquests 

destaca l’excel∙lència tècnica dels seus professionals i col∙laboradors. Aquesta excel∙lència tècnica s’assoleix a partir de 

la disposició de professionals  i col∙laboradors amb els coneixements tècnics que els permeten fer  la seva feina amb 

correcció i seguretat, per la qual cosa estan en continu reciclatge. L’EUFB afavoreix el desenvolupament professional 

del professorat  i del PAS a través d’una formació personal  i planificada. S’estableixen recursos per assegurar que els 

professionals  i  l’organització  reben  informació  de  les  novetats  legislatives,  així  com  formació  interna  i  externa  de 

forma periòdica. L’ambient de treball que l’EUFB posa a disposició dels seus professionals i col∙laboradors es basa en 

el treball en equip, a partir dels espais que faciliten aquest treball i el coneixement de la feina de tots. De la mateixa 

manera,  les  instal∙lacions  facilitades per a  la  tasca docent  i de  serveis es  troben en  la mateixa  línia  i donen com a 

resultat un ambient de treball positiu. Per altra banda, la sistematització i organització de la feina basada en el sistema 

de gestió de  la qualitat de  l’EUFB comprèn tota  l’activitat de  l’empresa  i amb  l’obtenció de  la certificació es verifica 

que l’organització de la feina és la més adient per a garantir la qualitat docent. L’EUFB posa a disposició de tot el seu 
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personal  i col∙laboradors eines d’informació  i comunicació que serveixen  tant per a  la relació  i comunicació  interna 

(professors, col∙laboradores i alumnes) com externa (altres institucions etc.).  

El personal de la EUFB disposa d’oportunitats per millorar la seva qualitat docent i acadèmica i rep suport per fer‐ho 

de dues fonts principals. La primera és la de la pròpia UdG a través de les oportunitats que ofereixen el programes de 

l’ICE,  del  servei  de  llengües,  entre  d’altres,  sobre  activitats  formatives  d’aplicacions  digitals,  d’utilització 

d’equipaments, de coneixements específics, de sistemes d’aprenentatge i de docència, de Moodle, i d’altres cursos a 

mida  per  respondre  a  demandes  concretes  de  formació  que  els  mateixos  interessats  demanen  a  través  de  les 

enquestes de satisfacció de cursos anteriors. Pel que fa a aquesta primera font, l’EUFB troba que l’oferta formativa i 

de desenvolupament del personal de la UdG només es fa a Girona i per tant, no és a l’abast dels PDI i PAS de l’EUFB 

per qüestions de llunyania i incompatibilitats horàries. Aquests aspectes són salvables si els cursos es planifiquen i es 

desenvolupen en qualsevol dels diferents centres adscrits de Barcelona  i  l’assistència als mateixos és oberta a tot el 

personal que les diferents escoles. 

Pel que fa a la segona, l’EUFB també ofereix formació al conjunt de professorat (PDI) a partir del Programa i calendari 

de formació anual (e.3.4.8) i (e.3.4.9). La formació s’estableix per un calendari mensual amb una mitjana de 8 sessions 

al  llarg de  l’any.  Les matèries de  formació  són diverses:  sistemes de qualificació,  eines per  a  l’avaluació  contínua, 

tallers de llengües per la docència, ISO, Eines 2.0, normativa interna estudiants, Formació anglès, formació QBID, entre 

altres. 

A més disposa d’altres eines de suport i d’oportunitats per millorar la qualitat docent del professorat com són: 

 Els convenis de col∙laboració científica amb institucions públiques i privades 

 Les mobilitats internacionals de professorat dins del programa Erasmus + (veure e.3.4.10) 

 La organització i celebració de jornades d’Innovació i Recerca Docent, Seminaris, i Congressos Internacionals 

 La publicació periòdica dels treballs de recerca per l’editorial de l’EUFB 

 El Grup de Recerca (GREPAT) adscrit a la UdG 

 El Campus Turisme UdG 

 El Campus de l’Alimentació i la Gastronomia UdG 

En aquest sentit, L’EUFB defineix  l’objectiu “Integrar transversalment tots els membres dels departaments de  l'EUFB 

que  imparteixen  la  titulació  de  Grau  en  Turisme  en  les  activitats  de  formació  docent,  recerca  i  transferència  de 

coneixement organitzades per l'EUFB o d'altres institucions universitàries d'àmbit nacional i internacional i afavorir‐ne 

la publicació” (IAI/16/08). Les accions fixades per assolir aquest objectiu són Presència i participació dels membres dels 

departaments i del GREPAT de l'EUFB que imparteixen la titulació de Grau en Turisme en projectes de recerca integrats 

dins del CAMPUS TURISME de la UdG, Presència i participació dels membres dels departaments i del GREPAT de l'EUFB 

que  imparteixen  la titulació de Grau en Turisme en projectes de recerca  integrats dins del CAMPUS GASTRONOMIA  I 

ALIMENTACIÓ  de  la  UdG  i  Presència  i  participació  dels membres  dels  departaments  i  del  GREPAT  de  l'EUFB  que 
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imparteixen  la  titulació  de  Grau  en  Turisme  en  projectes  de  recerca  integrats  i  de  transferència  de  coneixement 

organitzats per l'EUFB o d'altres institucions universitàries d'àmbit nacional i internacional al llarg del 2 semestre del 

curs 2018‐2019.  

Amb  l’objectiu de millorar el Pla de  Formació es  realitza una avaluació de  cada activitat  formativa mitjançant una 

enquesta dirigida als participants i al professorat que realitza la formació. Aquesta enquesta té com a finalitat esbrinar 

si  allò  que  s’ha  après  té  una  utilitat  en  el  lloc  de  treball  i  si  serveix  per millora  la  tasca  docent.  Tal  com  es  pot 

comprovar a  la següent taula (Taula 11), els resultats donats per  les sessions formatives donades en els dos darrers 

cursos acadèmics tenen una valoració positiva, la formació s’adequava a les necessitats acadèmiques i administratives 

de l’EUFB. 

Taula 11. Sessions formatives per docents (EUFB) 

 

Curs acadèmic

Sessió  2014‐2015  2015‐2016  Ponent Nom Sessió Assistents  Valoració

1  16‐oct 
 

Albert‐Pol 

Miró 
Sistemes de qualificació  19  Positiva 

2  22‐oct 
 

Lola Pérez  Eines per a l'avaluació contínua  13  Positiva 

3  28‐oct  Paula Cabrera CFGS 18  Positiva

4  06‐nov 
 

Esther Querol  Tallers de llengües per la docència  11  Positiva 

5  08‐nov 
 

Josep Bru  Normativa Interna Estudiants  22  Positiva 

6  18‐nov  Oriol Alonso ISO 18  Positiva

7  14‐gen 
 

Josep Bru  Normativa CEDRO  21  Positiva 

8  07‐maig  Marta Aguiló Eines 2.0 13  Positiva

9 
 

23‐set  Marta Aguiló 
Treu partit de les eines 2.0 en l’àmbit 

acadèmic 
18  Positiva 

10 
 

14‐oct 
Noemí 

Martínez 
Formació QBID  4  Positiva 

11  23‐dec  Lola Pérez Formació Anglès 10  Positiva
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A banda de tots aquests recursos a  l’abast del personal de  l’EUFB també pot accedir al Servei de Biblioteques de  la 

UdG, que també ofereix formació periòdica d’introducció a l’ús de la biblioteca i a l’ús de les eines, serveis i recursos 

d’informació especialitzats. Destacar que des de la biblioteca de la UdG es compta amb  personal que dóna suport a la 

Docència i a la Recerca. Aquest personal orienta al professorat en qüestions diverses com la qualitat de la recerca, les 

acreditacions,  les  avaluacions,  l’ús  de  les bases  de  dades,  revistes  digitals  i  altres  recursos  com  són  els  gestor  de 

referències Mendeley,  els  repositoris  (DUGIDocs  i  DUGIMEdia,  TDX  i  RACO).  Per  altra  banda,  la  biblioteca  virtual 

permet accedir al portal de recursos lingüístics UdGBabel que aplega diferents recursos electrònics per a l’adquisició 

de competències transversals (aprendre la llengua anglesa, utilitzar correctament les tecnologies de la informació i la 

comunicació, i comunicar‐se de manera correcta tant oralment com per escrit).  

 

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.  

 

L’EUFB  disposa  d’una  sèrie  d’accions  tutorials  (e.3.5.1)  composada  per  14  accions  estratègiques  associades  a  les 

diferents  etapes de  la  vida  acadèmica dels  estudiants. Aquest  recull d’accions  sistematitza  i  concreta  l’atenció  als 

estudiants en els àmbits d’informació,  formació  i orientació, de  forma personalitzada  i/o  col∙lectiva,  i es  centra en 

facilitar  l’adaptació a  la  l’Escola,  recolzar el procés d’aprenentatge, millorar el  rendiment acadèmic  i orientar en  la 

definició del projecte curricular  i professional als estudiants. Aquestes 14 accions estratègiques entenem que són  la 

base per el desenvolupament d’un Pla d’Acció Tutorial (PAT). L’objectiu de l’EUFB és “Millorar els serveis d’orientació 

professional  així  com  l'indicador d'inserció  laboral Pràctiques d’estudis mitjançant el  suport  adequat  a  l'estudiant” 

(IAI/16/09). L’acció fixada per assolir aquest objectiu de millora és Intensificar el seguiment de l'estudiant per garantir 

l'experiència i l'èxit de les Pràctiques d’estudi com a una de les principals vies d'accés a la inserció laboral mitjançant el 

suport adequat abans, durant  i després de  les mateixes al  llarg del 1 semestre del curs 2017‐2018. Aquest objectiu 
procedeix de l’objectiu “Intensificar i millorar l'atenció personalitzada a l'estudiant” (IAI/16/07).  

 

 Les accions tutorials que es recullen a l’esmentat PAT contemplen diversos moments d’actuació:  

 

- Sessions informatives prèvies a la matrícula (activitats de promoció) sobre els estudis que s’imparteixen a l’EUFB 

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  l’EUFB: Participació en el Saló de  l’Ensenyament (Fira de 

Barcelona), visites de futurs estudiants, etc.  
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- Sessions de presentació del Grau en Turisme pels estudiants de nou  ingrés. En aquestes  sessions  s’informa a 

l’alumnat  el  pla  d’estudis  que  haurà  de  cursar  durant  la  seva  vida  acadèmica.  Així  com  dels  procediments 

implicats a l’hora de fer la matricula dels seus estudis.  

- Per a  les consultes administratives, els estudiants poden adreçar‐ se al Servei de Gestió Acadèmica en  l’ampli 

horari d’atenció presencial als estudiants o bé mitjançant correu electrònic. 

- Orientació  i  suport  del  Cap  del  Departament  de  Ciències  Socials  i  Turisme  als  estudiants.  Donar  un  suport 

acadèmic i institucional als alumnes del Grau en Turisme. 

- Participació en  les Jornades d’Innovació  i Recerca Docent dels estudiants de 1er curs del Grau en Turisme, així 

com  la participació en  visites  tècniques,  seminaris  i  congressos que  faciliten  l’aprenentatge  fora de  l’aula  i el 

coneixement directe de les activitats del sector turístic. 

- Orientació i suport del Cap d’Estudis als estudiants. Donar un suport acadèmic i institucional als alumnes l’EUFB, 

per tal de respondre a les seves necessitats les quals sobrepassen les responsabilitats del professorat i dels Caps 

de Departament.  

- Tutories personalitzades dels professors  vinculades  a  cadascuna de  les  assignatures. Aquesta  tasca permet  al 

professorat  tenir  un  contacte  directe  amb  l’alumne  i  copsar  les  seves  necessitats  i  inquietuds  vinculades  en 

l’assignatura en qüestió. En cas que  la necessitat correspongui a un altre departament o  instància  la qüestió es 

deriva.   

- Tutories i suport específic per el Treball de Fi de Grau segons Normativa Marc Reguladora aprovada i Guia per la 

seva elaboració. Publicació: Treball de Fi de Grau. Normativa marc reguladora i guia per la seva realització (2014)  

Quadern de Recerca. Escola Universitària Formatic Barcelona. En les tutories de TFG s’orienta als alumnes en la 

realització del treball fent un acompanyament de la seva recerca. 

- Servei de Gestió Acadèmica per atenció a l’estudiant i la gestió del programa de mobilitat Erasmus. Es recolza a 

l’estudiant interessat en la participació al Programa Erasmus en totes les gestions acadèmiques i administratives 

pertinents a la mobilitat internacional. 

- Servei de Pràctiques  i Borsa de Treball per  la gestió de  les pràctiques professionals  i gestió de  les ofertes de  la 

borsa de treball (e.3.5.2). 

- Servei  Alumni.  Borsa  de  Treball  per  aquells  alumnes  que  ja  s’han  graduat  a  l’EUFB  que  tinguin  necessitats 

formatives i laborals (inserció laboral)(e.3.5.3). 

- Celebració de l’acte de graduació pels alumnes que han superat el Grau en Turisme. Amb aquest acte també es 

vol reforçar el vincle dels graduats amb l’Agrupació d’ex‐alumnes (Alumni). 

 

El serveis de Pràctiques d’Estudi, Borsa de treball i Alumni Formatic Barcelona són serveis de l’Escola que s’adrecen  al 

col∙lectiu d’alumnes  i d’ex alumnes  (veure  informe del servei de pràctiques d’estudi  (e.3.5.2). així com  l’informe de 

Borsa de treball i Alumni (e.3.5.3). El Servei d’Alumni informa als estudiants de darrer curs amb l’objectiu de vincular‐

los  de manera  permanent  com  a membres  actius  de  l’agrupació  d’ex  alumnes  i  acompanyar‐los  en  el  procés  de 
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recerca de feina i/o assessorament (e.3.5.3). L’agrupació  es proposa ser una xarxa de contactes, un espai d’orientació 

en  el  desenvolupament  de  les  carreres  professionals  dels  antics  alumnes,  un  punt  de  referència  personal  i 

professional, un escenari per a la formació continua, un punt de trobada dels estudiants de diferents generacions, un 

vincle amb l’EUFB i retro alimentar el sistema de Pràctiques d’Estudi i Borsa de treball . 

 

La missió de  l'Agrupació és potenciar  la relació dels antics alumnes, creant una xarxa de professionals, amb el nexe 

comú de  ser antics alumnes de diferents promocions  i  també  som una plataforma per ajudar a  la  inserció al món 

laboral. La missió de  l'Agrupació   és aconseguir que totes  les persones titulades formin part de manera activa d'una 

entitat que els permeti un  creixement professional  constant  i els proporcioni un marc per  compartir un  temps de 

cultura  i d'oci de qualitat. Els Alumni poden accedir a  la Borsa de Treball de  titulats  i reservar sessions d’orientació 

professional personalitzades. A més, es posa a l’abast dels ex‐alumnes i alumnes del darrer curs activitats formatives, 

informatives  i  divulgatives  en  tots  els  àmbits  d’interès  (seminaris,  conferències,  trobades,  etc.)  per  facilitar‐los  la 

inserció  en  el mercat  laboral.  Per  a  que  els  ex  alumnes  i  alumnat  de  darrer  curs  es  donin  d’alta  han  d’omplir  el 

formulari d’inscripció que es posa a la seva disposició l’oficina de l’agrupació a Passeig de Gràcia 71. L’acompanyament 

desprès dels estudis és un objectiu per a que l’alumne se senti recolzat i orientat i al mateix temps l’escola enforteixi la 

seva  imatge dins dels  sectors d’interès.  L’objectiu de l'Agrupació és organitzar activitats  formatives,  informatives  i 

divulgatives en tots els àmbits d’interès, per facilitar‐los la inserció en el mercat laboral. Promoure el coneixement i la 

interrelació a  través de  l’organització de seminaris, Universitat d’Estiu, aules obertes de  temes d’actualitat. Establir 

acords de col∙laboració amb empreses per a  la  inserció  laboral. Enfortir  la relació entre els ex alumnes  i Escola més 

enllà de la finalització dels seus estudis. Preparar als pre alumni amb sessions formatives, l’últim quadrimestre de Grau 

que  els  ajudin  a  desenvolupar  competències  que  no  entren  dintre  dels  seus  plans  d’estudis  i  que  els  ajudaran  a 

afrontar amb èxit entrevistes de feina.  

 

5.2. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a les característiques de la 

titulació.  

L’EUFB compte amb tots els sistemes i serveis que donen suport i asseguren la qualitat de l’aprenentatge dels nostres 

estudiants. L’EUFB es troba immersa en procés de millora continua de les seves instal∙lacions. En aquest sentit estan 

previstes una sèrie d’ampliacions i millora d’espais en els propers mesos. Tanmateix l’EUFB compta amb els recursos 

materials adequats (veure e.3.5.4) per al nombre d’estudiants i les característiques de la titulació del Grau en Turisme 

que  s’hi  imparteix.  Tots  els  espais  comuns de  l’EUFB  estan habilitats  amb  xarxa Wifi que  s’amplia periòdicament. 

L’EUFB duu a terme un sistema de renovació progressiva dels equips informàtics per a garantir un bon servei als seus 

usuaris. L’EUFB disposa d’un campus virtual propi (Alexia) que complementa l’activitat formativa presencial i garanteix 

alhora la comunicació permanent Escola – Alumne. Els estudiants de la titulació del Grau en Turisme compten a més a 

més amb el campus virtual propi (Moodle) de la UdG. 
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L’EUFB compta amb 26 aules de docència amb una capacitat d’entre 15  i 80 places. Totes  les aules estan equipades 

amb pissarra, taules/cadires per a esquerrans i dretans, ordinador, canó i altaveus. L’Aula d’Informàtica disposa de 24 

espais de treball per als alumnes amb ordinadors de darrera generació equipats amb software adient per a les tasques 

docents. El docent que ocupa  l’aula disposa d’un ordinador propi. L’aula disposa de mobiliari d’escriptori. A més, a 

banda de l’Aula d’Informàtica, l’EUFB disposa d’una àrea de treball i lliure connexió amb 4 ordinadors equipats. 

 

La Biblioteca de l’Escola està ubicada a la primera planta de l’edifici del Passeig de Gràcia nº 71 i té una superfície de 

70 metres quadrats  i 50 metres  lineals de prestatgeries. La Biblioteca està dotada d’un  fons bibliogràfic amb 2440 

títols  i 35  títols de  revistes. La biblioteca de  l’EUFB ofereix a més a més suport digital a  la  recerca amb accessos a 

portals per alumnes i personal docent i investigador. Aquest espai de lectura i consulta disposa de 48 llocs de treball 

equipats amb ordinador i software de biblioteca. L’alumnat també disposa d’un espai de consulta de TFG. Els usuaris 

són  atesos  al  taulell  del  bibliotecari  que  està  dotat  d’un  equip  informàtic  i  servei  de  fotocòpies.  Els  estudiants 

disposen també d’una sala annexa a la biblioteca on es pot enraonar, preparar treballs en grup i fer un mos. Hi trobem 

també màquines dispensadores de menjar i begudes. 

 

La  biblioteca  de  l’EUFB  compte  igualment  amb  una  responsable  del  Servei  de  Biblioteca  que  té  per missió  donar 

suport a estudiants i professors. L’horari de sala és de 9 a 20 de dilluns a divendres; veure informe biblioteca (e.3.5.5).  

 

Tanmateix tots els membres de  la comunitat universitària tenen acció a  la Biblioteca Digital de  la UdG: 13000 llibres 

electrònics,  28300  revistes  electròniques  on  hi  tenen  accés  tots  els  alumnes  acreditant‐se‐e  amb  el  seu  usuari  i 

contrasenya.  L’adreça  de  la  biblioteca  és  la  següent:  https://vpngateway.udg.edu/tabid/23154/language/ca‐

ES/,DanaInfo=www.udg.edu,SSO=U+Default.aspx. 

 

L’EUFB compta amb  la  llicència CEDRO (e.3.5.6)  la qual  li permet reproduir en diferents suports continguts docents. 

Aquesta  llicència permet eixamplar els serveis de biblioteca  i  reforçar els canals d’accés al coneixement en  turisme 

gairebé de forma il∙limitada als nostres estudiants. 

 

En relació a l’espai destinat al professorat de l’EUFB cal dir que l’Escola disposa d’una Sala de Professors destinada a 

espai  de  treball  i  reunió  dels  docents.  Hi  trobem  14  ordinadors, material  d’oficina  i  prestatges  per  als materials 

docents.  Tanmateix  l’EUFB  compta  amb  dues  Sales  de  Juntes  destinades  a  les  reunions  que  es  produeixen 

periòdicament entre Direcció  i Caps de Departament, entre d’altres.  Les Sales de  Juntes  són  situades a  l’edifici de 

Passeig de Gràcia nº 66. Una a la planta principal i una altra al primer pis. 

 

Tots  els  Caps  de Departament  de  l’EUFB  disposen  d’un  despatx  propi  per  a  treballar  i  celebrar  reunions  amb  els 

membres dels seus respectius departaments. Hi han 3 despatxos situats al primer pis de l’edifici del Passeig de Gràcia 
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nº 66  (Departaments de Ciències Socials  i Turisme, Ciències Empresarials  i  Jurídiques, Ciències de  la Comunicació  i 

Màrqueting). Tots ells dotats d’escriptori, cadires i d’ordinadors amb el software adient. 

 

El Cap d’Estudis  i Recerca compta amb un despatx al pis principal de  l’edifici del Passeig de Gràcia nº 66 que és  la 

planta on es localitzen les aules on s’imparteix el Grau en Turisme de forma que pot atendre als estudiants i professors 

de la titulació en tot moment. 

 

Els màxims  responsables  de  la  Direcció  de  l’EUFB  disposen  tots  ells  d’un  despatx  equipat  amb  taules,  cadires  i 

ordinadors. Trobem el despatx de la Gerència a l’edifici del Passeig de Gràcia nº 71 i el despatx del Direcció a l’edifici 

del Passeig de Gràcia nº 66. 

 

Tota institució educativa ha de disposar d’una Secretaria Acadèmica. Es tracta d’una oficina d’atenció al públic dotada 

de dues taules amb cadires i 2 ordinadors equipats amb software de matriculació i gestió acadèmica. Les tasques de la 

Secretaria Acadèmica giren entorn a facilitar als estudiants tots els tràmits  i els procediments que comporta  la seva 

formació:  accés  i  admissió  de  nous  alumnes;  gestió  de  matrícules;  gestió  i  certificació  d’expedients  acadèmics; 

convalidacions; canvis d’assignatures; canvis de grup; informació de plans d’estudi; sol∙licituds de trasllat d’expedient; 

canvi  o  interrupció  d’estudis;  informació  de  normativa  acadèmica  i  tractament  de  l'expedient;  compulsa  de 

documents; gestió del Programa Erasmus i, finalment, la tramitació i expedició de títols oficials i propis. A la vora de la 

Secretaria Acadèmica hi trobem el taulell d’Administració, espai on els alumnes poden resoldre les gestions relatives a 

la forma de pagament dels estudis. A  la planta baixa de  l’edifici del nº 66 del Passeig de Gràcia hi trobem  l’Arxiu de 

l’EUFB. Aquest espai consta de dues zones diferenciades: un arxiu de títols acadèmics  i un arxiu de documentació  i 

expedients dels nostres estudiants actuals i històrics. 

 

L’EUFB disposa de 4 despatxos pels  assessors educatius encarregats de  les  tasques de  comunicació  i promoció de 

l’Escola. Aquests despatxos de treball estan dotats de taules, cadires i ordinadors equipats així com de sofàs per a una 

millor recepció dels futurs alumnes i les seves famílies. Cada edifici allotja dos d’aquests despatxos. 

 

El Servei de Pràctiques, Borsa de Treball i antics alumnes (ALUMNI) disposa de sengles despatxos dotats amb taules, 

cadires i ordinadors equipats per a donar un bon servei als nostres estudiants ja sia durant la recerca d’institucions i 

empreses per a pràctiques  ja sia un cop graduats en  la recerca activa de feina. El Servei de Pràctiques el conformen  

tres persones. Una responsable del Servei i de dos ajudants per atendre i acompanyar a l’estudiant al llarg de la seva 

estada a l’Escola i una vegada finalitzada la seva estada.  

 

La  nostra  institució  compta  amb  un  Servei  d’Informàtica  que  vetlla  pel manteniment,  reparació,  actualització  del 

software i bon funcionament de tots els equips informàtics de l’Escola.   
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L’EUFB compta amb dues àrees de descans i espera, dos espais destinats a l’emmagatzematge de productes i estris de 

neteja,  així  com de nombrosos  serveis, molts d’ells  adaptats  a  les persones  amb discapacitat.  La  seguretat de  les 

nostres  instal∙lacions és una qüestió  cabdal per  a  l’EUFB: Ambdós edificis disposen de  la  verificació, per part d’un 

arquitecte, de les condicions de solidesa i seguretat (e.3.5.7 i e.3.5.7 bis) així com d’un Pla d’Evacuació d’Emergència 

(e.3.5.8  i e.3.5.8 bis). Les  instal∙lacions de  l’EUFB disposen d’extintors verificats  i supervisats (e.3.5.9). Totes aquests 

sistemes i serveis  donen suport i asseguren la qualitat de l’aprenentatge dels nostres estudiants. 

 

Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius 

6.1. Les activitats de formació són coherents amb els resultats d’aprenentatge pretesos, que corresponen 

al nivell del MECES adequat per a la titulació. 

S’han triat varies assignatures segons  les diferents àrees de coneixement de  la titulació segons procés d’acreditació. 

D’acord amb  la memòria del grau,  les activitats de formació de  les diferents assignatures de  la titulació comprenen 

activitats dirigides,  supervisades  i  autònomes.  Per  cada  tipus d’activitat  i  en  funció del  caràcter  i  contingut de  les 

assignatures, es programen activitats coherents amb els objectius i els resultats d’aprenentatge que es volen assolir.  

En el desenvolupament de les assignatures, donat que en la documentació del moment no es podien establir marges 

d'acció en els pesos de les diverses activitats d'avaluació (tal i com es pot fer actualment) es va procedir a permetre un 

grau de flexibilitat al professor que li permetés adaptar les exigències a la programació anual que es fa. En el cas dels 

mòduls entre les diverses assignatures es busca cobrir els percentatges establerts. 

En  les  guies  docents  són  publicades  les  activitats  formatives  de  cada  assignatura.  Per  tal  d’analitzar  el  grau 

d’assoliment d’aquest estàndard, s’han triat sis assignatures del grau que queden detallades en al següent taula. La 

tria  d’aquestes  assignatures  correspon  al  criteri  seleccionat  pel  Comitè  Redactor  de  CAI  de  l’EUFB.  Aquest  ha 

seleccionat aquelles assignatures que corresponen a diferents cursos (1r, 2n, 3r i 4rt) considerant diferents criteris d’ 

avaluació emprats en les assignatures (Taula 12).  
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Taula 12. Característiques Opinió estudiants sobre professorat (EUFB) 

 

Núm.  Nom de 

l’assignatura 

Curs

(1r, 2on, 3r i 4rt) 

Caràcter Crèdits

1  Dimensió jurídica del 

turisme 

1r FB 6ECTS

2  Tècniques 

informàtiques i 

comunicatives 

1er FB 6ECTS

3  Ordenació i 

planificació del 

territori 

2on OB 6ECTS

4  Direcció estratègica  3r OB 4ECTS

5  Pràcticum  3r PE 12ECTS

6  Treball de Fi de Grau  4rt TFG 15ECTS

 

A continuació es presenten cadascuna d’aquestes assignatures i s’avalua críticament el grau d’assoliment de les 

competències associades en base al sistema d’avaluació emprat.  

Nom de l’assignatura: DIMENSIÓ JURIDICA DEL TURISME 

Titulació: Grau de Turisme 

Assignatura de 1er curs 

Curs acadèmic: 2014‐15 

Tipus d’assignatura: Formació bàsica 

Crèdits: 6 ECTS 

Codi assignatura: (3160G01005)  

Mòdul: Fonaments i dimensions del turisme 

Període d’impartició: 2on Semestre 

Idioma en que s’imparteix: Català‐Castellà 

Professorat: Josep Bru 

 

“Dimensió jurídica del turisme” és una assignatura de 6 ECTS que es cursa al segon semestre de primer curs i és de 

formació  bàsica.  Aquesta  assignatura  se  centra  en  la  comprensió  dels  principals  conceptes  del  Dret  així  com  el 

procediment de contractació i el seu significat i implicacions tant per part de l’empresa com per part del turista. Per 
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poder  arribar  a  aquesta  finalitat,  l’alumne  ha  d’accedir  al  coneixement  i  diferenciació  de  les  nocions  jurídiques 

bàsiques partint des del concepte de dret, tant objectiu com subjectiu, i entendre els poders amb capacitat normativa 

i l’eficàcia de les normes jurídiques. D’altra banda, l’alumne ha de ser capaç de diferenciar les persones físiques de les 

jurídiques  o  la  capacitat  jurídica  i  la  capacitat  d’obrar,  així  com  la  representació,  les  obligacions  i  finalment, 

l’assignatura arriba als contractes, i més concretament als turístics en particular, concretats en els més rellevants com 

ara el d’allotjament, el  de viatge combinat, el de reserva d’habitacions, el de charter aeri. 

S’espera que  l’alumne assoleixi  les competències: 1. Adquirir coneixements bàsics en  les disciplines que estudien el 

turisme;  6.  Recollir  i  seleccionar  informació  de  manera  eficaç  i  eficient;  i  19.  Analitzar  el  funcionament  i  el 

procediment dels diversos àmbits de l'activitat turística. 

Quant al  treball  continu de  l’alumne, que es  relaciona amb  l’EEES,  cal que es  realitzin  i exposin a  classe una  sèrie 

d’exercicis  i  casos  pràctics,  tant  individuals  com  en  equip,  vinculats  a  les  explicacions  teòriques,  de  tipus  classe‐

magistral  sobre  els  diferents  temes  del  programa.  Les  classes  compten,  si  s’escau,  amb  suport  audiovisual 

(presentacions en format Power Point o similar i/o vídeo exemplificador). D’aquesta manera s’assoleix la competència 

1 (adquirir coneixements bàsics en les disciplines que estudien el turisme). Els alumnes, individualment i/o en equip, 

també preparen  treballs  relacionats amb determinats apartats de  l’assignatura, pel que s’assoleix  la competència 6 

(recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient) per a ser exposats posteriorment a classe, de tal manera 

que  s’assoleix  la  competència  19  (analitzar  el  funcionament  i  el  procediment  dels  diversos  àmbits  de  l'activitat 

turística)  ja que  l’alumne  recerca  la  informació,  s’involucra  activament,  vers  l’auto  aprenentatge  guiat  a  través de 

sessions de tutoria per a l’èxit en el moment de l’exposició dels treballs a classe. Tots els treballs i exercicis s’han de 

lliurar en un document en paper o  format digital per a  la  seva  avaluació.  Les proves d’avaluació  tenen un pes en 

percentatge adequat a les característiques de l’assignatura.  

    Taula 13. Descriptiu assignatura Dimensió jurídica del turisme 

 

Descripció de l’activitat  Avaluació de l’activitat (%) 

Avaluació  continuada del  temari mitjançant 

proves d’avaluació 
10 

Elaboració de treballs  10

Prova individual escrita   80
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Nom de l’assignatura: TÈCNIQUES INFORMÀTIQUES I COMUNICATIVES 

Titulació: Grau de Turisme 

Assignatura de 1er curs 

Curs acadèmic: 2014‐15 

Tipus d’assignatura: Formació bàsica 

Crèdits: 6 ECTS 

Codi assignatura:   (3160G01009) 

Mòdul: Tècniques turístiques 

Període d’impartició: 1er Semestre 

Idioma en que s’imparteix: Català‐Castellà 

Professorat: Anna Alvado 

 

    Taula 14. Descriptiu assignatura Tècniques informàtiques i comunicatives 

Descripció de l’activitat  Avaluació de l’activitat (%) 

Prova escrita de coneixements i 

competències 
20 

Activitats pràctiques. Proves 

escrites i/orals, utilitzant les eines 

de comunicació pertinents i les 

noves tecnologies 

20 

20 

20 

Activitat teòrico‐pràctica.

Presentació integrada de tots els 

elements avaluadors del curs 

20 

 

“Tècniques informàtiques i comunicatives” és una assignatura de 6 ECTS, que es cursa al primer semestre de primer 

curs  i és de formació obligatòria. Aquesta assignatura focalitza el seu principal objectiu en el fet que  l’alumne pugui 

comprendre i s’endinsi en la utilització de les noves tecnologies al món del turisme, així com dimensionar l’esforç tant 

estratègic com operatiu que aquestes prenen cada vegada més en l’àmbit de la comercialització del producte turístic. 

Així mateix  s’espera  de  l’alumne  que  assoleixi  les  competències  següents:  1.  Adquirir  coneixements  bàsics  en  les 

disciplines que  estudien  el  turisme; 5.  Seleccionar  i utilitzar  les  tecnologies de  la  informació  i  la  comunicació més 

adequades a cada situació; 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient; 17. Comunicar‐se oralment i 

per escrit; i 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques. Pel que fa al treball continu 
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de  l’alumne, dins  l’EEES,  l’assignatura planteja una sèrie de pràctiques setmanals vinculades a  les noves tecnologies, 

com per exemple, dissenyar un  logotip per ordinador, elaborar una pàgina web amb galeria d’imatges, amb textos  i 

iniciar el procediment de pagament amb Paypal així com elaborar un codi QR i buscar informació procedent de fonts 

oficials. Aquestes   activitats  formatives autònomes es completen amb  l’oferta de docència dirigida  i  l’aprenentatge 

supervisat  així  com  també  amb  la docència de  caràcter  teòric.  L’activitat  formativa dirigida  inclou  classes  en  grup 

complet; seminaris en grup complet i presentació del projecte elaborat en grup.  

Pel  que  fa  a  l’avaluació  per  competències,  els  continguts  de  l’assignatura  es  relacionen  estretament  amb  les 

competències  que  han  d’adquirir  els  alumnes  així,  les  competències  5,  6,  17  i  23  (5.  Seleccionar  i  utilitzar  les 

tecnologies de  la  informació  i  la comunicació més adequades a cada situació; 6. Recollir  i seleccionar  informació de 

manera eficaç i eficient; 17. Comunicar‐se oralment i per escrit ; i 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de 

les  disciplines  turístiques)  s’obtenen  amb  el  tractament  de  textos,  de  dades  i  d’imatges  a  través  de  les  noves 

tecnologies alhora que prepara les seves habilitats i competències comunicatives en una exposició de tots els treballs 

setmanals integrats en una pàgina web que ha d’estar connectada a les xarxes socials i que ha de contenir elements 

imprescindibles per a  la comercialització del producte  turístic a  l’actualitat. Així, cal que  l’alumne prepari el discurs 

amb tècniques procedents de l’oratòria. L’alumne s’endinsa en la competència 1 (Adquirir coneixements bàsics en les 

disciplines que estudien el turisme), de mica en mica, en ser una assignatura de primer quadrimestre de primer curs. A 

tal efecte es  realitza el  seguiment de  cada pràctica de manera  individualitzada  i/o en grup  i  l’alumne  realitza  tres 

proves  de  seguiment  en  relació  a  les  seves  decisions  sobre  què  i  per  què  elaboren  les  seves  pràctiques  d’una 

determinada manera. A més, l’alumne ha d’exposar el seu treball en una prova teòrica‐pràctica, i també ha de fer una 

prova teòrica.  

Pel que fa al disseny d’assignatura referent al curs 2015‐16, s’ha modificat detallant tant els continguts teòrics com els 

exercicis pràctics a realitzar per part de l’alumne.  

Nom de l’assignatura: ORDENACIÓ I PLANIFICACIÓ DEL TERRITORI 

Titulació: Grau de Turisme 

Assignatura de 2on curs 

Curs acadèmic: 2014‐15 

Tipus d’assignatura: Formació obligatòria 

Crèdits: 6 ECTS 

Codi assignatura: (3160G01027) 

Mòdul: Destinacions turístiques 

Període d’impartició: 1er Semestre 

Idioma en que s’imparteix: Català‐Castellà 

Professorat: Paula Cabrera 
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    Taula 15. Descriptiu assignatura Ordenació i Planificació del Territori 

Descripció de l’activitat  Avaluació de l’activitat (%) 

Resolució d’exercicis  20

Treball  escrit  i  exposició  oral  (en 

equip) 
30 

Prova escrita  50

 

 

“Ordenació  i  Planificació  del  Territori”  és  una  assignatura  obligatòria  de  6  ECTS  que  es  cursa  durant  el  primer 

quadrimestre del segon curs del Grau en Turisme. L’assignatura s’ha dissenyat amb  l’objectiu de donar a conèixer a 

l’alumne els conceptes bàsics relacionats amb el territori  i  la planificació de  les destinacions turístiques. Amb aquest 

objectiu, es combinen les classes teòriques amb un seguit d’activitats relacionades que l’alumne ha de realitzar al llarg 

del quadrimestre. Aquestes activitats són de caràcter obligatori i el seu disseny s’ha realitzat atenent als continguts i 

competències vinculats amb  l’assignatura que  són: 2. Analitzar,  sintetitzar  i  interpretar en  turisme; 5. Seleccionar  i 

utilitzar  les  tecnologies de  la  informació  i  la  comunicació més  adequades  a  cada  situació;  6.  Recollir  i  seleccionar 

informació de manera eficaç i eficient; 20. Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació 

turística; i 24. Llegir, comprendre i comentar texts científics. 

  

Les competències es relacionen estretament amb els continguts de l’assignatura ja que per aconseguir la competència 

6  (recollir  i  seleccionar  informació  de manera  eficaç  i  eficient)  es  realitza  una  introducció  a  la matèria  i  als  seus 

principals conceptes clau com  ‘l’espai geogràfic, el paisatge, el  territori,  i  la seva ordenació així com  la planificació. 

D’altra banda,  les competències 2  (analitzar, sintetitzar  i  interpretar en turisme)  i 20  (analitzar  les característiques  i 

iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística) s’assoleixen a través dels temes ‘El paper de les administracions 

públiques en  la planificació urbana  i regional’  i  ‘L’ordenació regional  i  la planificació territorial a Europa  i a Espanya’ 

mentre que les competències 5 (seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades 

a  cada  situació)  i  24  (Llegir,  comprendre  i  comentar  texts  científics)  s’obtenen  a  través  del  tema  ‘L'ordenació  i  la 

planificació territorial des de la perspectiva turística’, especialment des de l’últim punt, anàlisi de casos pràctics. 

 

Nom de l’assignatura: DIRECCIÓ ESTRATÈGICA 

Titulació: Grau de Turisme 

Assignatura de 3er curs 

Curs acadèmic: 2014‐15 

Tipus d’assignatura: Formació obligatòria 

Crèdits: 4 ECTS 

Codi assignatura: (3160G01039)  
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Mòdul: Direcció estratègica d’empreses turístiques 

Període d’impartició: 2on Semestre 

Idioma en que s’imparteix: Català‐Castellà 

Professorat: Santi Alsina 

    Taula 16. Descriptiu assignatura Direcció Estratègica 

Descripció de l’activitat  Avaluació de l’activitat (%) 

Classes participatives  15

Treball sobre un llibre  30

Exposició oral del treball realitzat 15

Prova escrita  40

 

 

“Direcció Estratègica” és una assignatura de 4  ECTS, que es cursa al segon semestre de tercer curs i és de formació 

obligatòria.  Aquesta  és  una  assignatura  que  desenvolupa  a  un  altre  nivell  els  conceptes  estudiats  a  segon  curs 

referents  a  l’empresa  turística,  i  que  estudia  les  diferents  estratègies  empresarials  que  són  a  l’abast  d’un  equip 

directiu  empresarial,  realitzant  una  anàlisi  detallada  de  cadascuna  d’elles  en  els  diferents  àmbits  corporatius, 

empresarials i funcionals: 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a 

cada  situació; 16. Definir objectius, estratègies  i polítiques en el  turisme;  i 24. Llegir, comprendre  i comentar  texts 

científics. 

 

Els continguts de  l’assignatura es  relacionen directament amb  les competències  ja que durant el desenvolupament 

normal de les classes es contempla la realització d’exercicis teòrico‐pràctics relacionats amb la matèria impartida, així 

com es debaten temes concrets relacionats amb la temàtica del dia, i també es fomenta que els estudiants formulin 

preguntes  als  seus  companys  durant  les  exposicions  orals.  Tot  això,  permet  desenvolupar  les  competències  5 

(Seleccionar  i utilitzar  les tecnologies de  la  informació  i  la comunicació més adequades a cada situació)  i 16 (Definir 

objectius, estratègies  i polítiques en el turisme) L’assoliment d’aquestes competències es documenta amb un full de 

control redactat pel professor i en el que consten els exercicis realitzats i la valoració individual de la participació de 

l’estudiant. Pel que fa a d’altres competències, com la 24 (llegir, comprendre i comentar textos científics) s’assoleix a 

través de la realització d’un treball escrit en el qual els alumnes, en parelles, han d’escollir un llibre relacionat amb la 

matèria Direcció Estratègica, sota  la conformitat prèvia del docent,  i realitzar‐ne  la seva  lectura  i posterior anàlisi en 

un màxim de 10 pàgines. Aquesta anàlisi ha de constar d’un resum acompanyat d’un comentari personal  i  justificat 

dels aspectes positius, negatius i absents (a criteri de l’alumne). L’esmentat treball es remet en format digital (PDF) i 

via  Moodle.  Com  a  complement  necessari  de  l’activitat  anterior,  les  parelles  d’alumnes  han  d’exposar  el  llibre 

analitzat,  per mitjà  del  programa  informàtic  PowerPoint  o  similar,  durant  un  període  de  temps  de  30 minuts.  És 

important destacar que es  tracta d’una prova  totalment nova,  ja que no  s’invalida  l’exposició de  l’anàlisi  feta amb 
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anterioritat,  sinó que cal explicar‐ne el contingut a  la  resta de  la classe. Això permet generar unes bones  sinergies 

donat  que  els  alumnes  aprenen  respecte  de  llibres  que  no  han  llegit  directament.  La  prova  d’assoliment  dels 

coneixements  i  capacitats  pertinents  és  el  document  PowerPoint  utilitzat  per  a  realitzar  l’exposició.  Cal  tenir  en 

compte que no és l’única dada a tenir en compte a l’hora de posar la nota: també es valora, i força, l’expressió oral, el 

domini de la matèria i la transmissió del coneixement. Malauradament, tot això no és possible documentar‐ho, però el 

docent ho  té en compte a  l’hora d’avaluar. També hi ha un contingut basat en un examen, que consisteix en dues 

parts. Per una banda, un  test, de 12 preguntes amb quatre possibles  respostes,  (on cada error penalitza  ‐0,25)  i, a 

part, 4 preguntes en què l’alumne ha de reproduir gràfics explicats a classe (en cas d’error, no resten). Aquesta prova 

és clau per poder avaluar  l’assoliment de  la competència 16 (Definir objectius, estratègies  i polítiques en el turisme) 

(Veure l’apartat 6.2. s’aporta una selecció de les proves realitzades com a evidència). 

 

Finalment,  fer  esment que en  el disseny de  l’assignatura  corresponent  al  curs 2015/2016,  es  van  fer un parell de 

retocs, de forma que es va eliminar  la valoració dels exercicis realitzats a classe,  i es va  introduir una prova teòrico‐

pràctica amb apunts, per poder mesurar millor l’assoliment de competències en l’àmbit de la participació a classe. 

 

Nom de l’assignatura: PRÀCTICUM 

Titulació: Grau de Turisme 

Assignatura de 3er curs 

Curs acadèmic: 2014‐15 

Tipus d’assignatura: Formació bàsica 

Crèdits: 6 ECTS 

Codi assignatura: (3160G01016) 

Mòdul: Pràcticum 

Període d’impartició: al llarg del 1er semestre i 2on semestre de 3er curs 

Idioma en que s’imparteix: Català‐Castellà 

Professorat: Paula Igareda 

 

“Pràcticum” és una assignatura que s’articula a partir de la realització de les pràctiques d’estudi  durant un període de 

temps determinat dins del 3er  curs  acadèmic del Grau en Turisme. Aquestes pràctiques es  realitzen mitjançant  la 

signatura prèvia d‘un conveni de col∙laboració que té una durada mínima de 240 hores. Els àmbits professionals que 

constitueixen  els  diferents  plans  d’activitat  són  els  següents:  Allotjament  i  Restauració,  Intermediació  turística, 

Organitzacions Turístiques (assistència i guiatge de grups) i Cultura, Oci i Esports. 

 

Nom de l’assignatura: TREBALL DE FI DE GRAU 

Titulació: Grau de Turisme 
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Assignatura de 4er curs 

Curs acadèmic: 2014‐15 

Tipus d’assignatura: Formació bàsica 

Crèdits: 6 ECTS 

Codi assignatura: (3160G01017) 

 

Mòdul: Treball final de Grau 

Període d’impartició: 1er Semestre 

Idioma en que s’imparteix: Català‐Castellà 

Professorat: Ester Noguer 

“Treball de  fi de Grau” és una  assignatura que  s’articula  a partir de  la  realització d’un  treball de  investigació que 

s’elabora durant el darrer curs acadèmic del Grau en Turisme. El Departament de Turisme assigna un tutor a cada TFG. 

El  tutor  vetlla  per  el  correcte  desenvolupament  del  TFG  segons  la  normativa marc  reguladora  vigent.  Els  temes 

escollits per els estudiants s’integren fonamentalment dins de les línies de recerca del professorat i concretament del 

GREPAT fomentant així la cooperació i la coordinació en matèria de recerca entre els estudiants i el professorat. Una 

còpia degudament enquadernada de cadascun dels TFG avaluats  i defensats amb èxit és registrada  i dipositada a  la 

Biblioteca per la consulta i foment de les línies de recerca en marxa entre els estudiants i el professorat.  

Tot i que és una assignatura de 4rt hi ha un treball que s’inicia des de 1er curs per afrontar amb èxit el TFG i garantir el 

compliment del temps previst d’accés a la titulació.  

  

La  importància  relativa  dels  diferents  resultats  d’aprenentatge  i  de  l’adquisició  de  competències  derivats  de  les 

activitats formatives i de les proves d’avaluació de cadascuna de les assignatures presentades es pot consultar en les 

evidències  (e.3.6.1),  (e.3.6.2),  (e.3.6.3),  (e.3.6.4),  (e.3.6.5)  i  (e.3.6.6) corresponents a cadascun dels dissenys. En  les 

evidències referides a cada assignatura es poden consultar  les proves d’avaluació  i  la seva relació amb els resultats 

d’aprenentatge i l’adquisició específica de les competències associades. 

 

6.2.  El  sistema  d’avaluació  permet  una  certificació  fiable  dels  resultats  d’aprenentatge  pretesos  i  és 

públic. 

 1/ “Dimensió Jurídica del turisme” és una assignatura de 6 ECTS, que es cursa al primer semestre de primer curs  i 

pertany al mòdul: Fonaments i dimensions del turisme sent l’assignatura considerada de formació bàsica. Desenvolupa 

el coneixement de  les característiques  jurídiques generals de  l’empresa turística. L’oferta de docència dirigida  inclou 

classes  teòriques;  seminaris  de  casos  (plantejament  de  casos  relacionats  amb  l’assignatura  amb  uns  objectius 

d’aprenentatge sobre els que  l’alumne ha de  treballar de manera  individual o col∙lectiva, en grups  reduïts); classes 

pràctiques. La valoració de l’aprenentatge de l’alumne es realitza mitjançant (Taula 17): 
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Taula 17. Sistema Avaluació assignatura Dimensió jurídica del turisme 

Descripció de l’activitat  Avaluació de l’activitat (%) Evidències 

Avaluació  continuada  del  temari 

mitjançant proves d’avaluació 
10 

3.6.7 

Elaboració de treballs  10 3.6.8 

Prova individual escrita   80 3.6.9 

 

Pel que fa a la valoració de resultats obtinguts per l’alumnat, havent descomptat de l’estadístic els no presentats, les 

baixes de matrícula i els alumnes amb la matèria convalidada i tenint en compte l’avaluació continuada i, per tant, les 

qualificacions finals d’aquesta assignatura, la nota mitjana del grup és de 5.5, amb una nota màxima de 9 i una nota 

final mínima (en avaluació continua) de 3. (Veure evidències 3.6.7; 3.6.8; 3.6.9). 

 

Així  doncs,  podem  concloure  que,  sota  el  procediment  d’avaluació  continua,  tenint  en  compte  que  les  activitats 

pràctiques tenen menys pes en la qualificació final que la prova teòrica, i que s’avaluen les competències de manera 

acurada  a  cadascuna  de  les  competències  establertes  en  el  disseny  d’assignatura,  l’alumne  obté  bastant  bons 

resultats, tot i ser una assignatura eminentment teòrica. 

 

2/    “Tècniques  informàtiques  i  comunicatives”  és  una  assignatura  de  6  ECTS,  que  es  cursa  al  primer  semestre  i 

pertany  al mòdul:  Tècniques  turístiques  sent  l’assignatura  considerada  de  formació  bàsica.  Assignatura  on  el  seu 

principal objectiu és posar de la utilització de les noves tecnologies en el món del turisme, així com avaluar el impacte 

que  tenen  les  xarxes  socials  en  la  posició  de  les  destinacions  turístiques  en  l’imaginari  del  potencial  client.  Les 

activitats  formatives  autònomes  completen  l’oferta  de  docència  dirigida  i  l’aprenentatge  supervisat.  L’activitat 

formativa dirigida inclou classes en grup complet; seminaris en grup complet; presentació del projecte. 

 

La valoració de l’aprenentatge de l’alumne es realitzar mitjançant (Taula 18): 

 

Taula 18. Sistema Avaluació assignatura Tècniques informàtiques i comunicatives 

 

Descripció de l’activitat  Avaluació de l’activitat (%) Evidències 

Prova  escrita  de  coneixements  i 

competències 
20 

3.6.10 

Activitats  pràctiques.  Proves 
20  3.6.11 i bis 
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escrites  i/orals,  utilitzant  les  eines 

de  comunicació  pertinents  i  les 

noves tecnologies  

20

20 

Activitat teòrico‐pràctica. 

 Presentació  integrada  de  tots  els 

elements avaluadors del curs 

20 

3.6.12 i bis 

 

Pel que  fa a  la valoració de resultats obtinguts per  l’alumnat,  la mitjana de  la qualificació obtinguda en relació a  la 

prova  teòrica és de 5.39,  sent  la nota màxima obtinguda un 9.00  i  la nota mínima un 1.35  (havent descomptat de 

l’estadístic els no presentats,  les baixes de matrícula  i els alumnes amb  la matèria convalidada). Tenint en compte 

l’avaluació continuada  i, per tant,  les qualificacions finals d’aquesta assignatura,  la mitjana és de 7.04 amb una nota 

màxima de 9.4 i una nota final mínima (en avaluació continua) de 4.15.  

 

Així doncs, podem  concloure que,  sota  el procediment d’avaluació  continua,  tenint  en  compte  totes  les  activitats 

pràctiques  conjuntament  amb  l’activitat  teòrico‐pràctica  i  la prova  teòrica,  s’avaluen  les  competències  de manera 

acurada a cadascuna d’elles obtenint de  l’alumne uns millors resultats procedents dels apartats pràctics que no dels 

purament  teòrics  Podríem  dir  que  els  alumnes  al  principi  dels  seus  estudis mostren mancances  en  l’àmbit  de  la 

concentració i de l’estudi, que superen amb la dedicació setmanal vers les pràctiques. 

 

 

3/ “Ordenació i planificació del territori” és una assignatura de 6 ECTS, que es cursa al primer semestre de segon curs 

i pertany al mòdul: Destinacions  turístiques  sent  l’assignatura considerada de  formació obligatòria. Aquesta és una 

assignatura  molt  rellevant  dins  el  pla  d’estudis  del  grau  en  Turisme  perquè  està  directament  enfocada  a  què 

l’alumne/a comprengui  i sigui capaç d’avaluar el valor de  l’ordenació  i  la planificació territorial des de  la perspectiva 

turística,  així  com  el  impacte  de   l'ordenació  i  la  planificació  territorial  en  els  principals  espais  amb  funcionalitat 

turística: destinacions litorals, destinacions urbanes i espais naturals protegits. D’aquesta manera es distingeixen tres 

tipus d’activitats: un 20% de  l’assignatura s’avalua a partir d’activitats que es realitzaran a classe  i que tenen com a 

objectiu demostrar els coneixements bàsics sobre organització  territorial a Catalunya, Espanya  i Europa, així com al 

territori escollit com a cas d’estudi; un 30% de l’assignatura s’avalua a partir de l’anàlisi i defensa d’un pla territorial o 

pla estratègic;  i el 50% restant s’avalua mitjançant una prova escrita on  l’alumne ha de demostrar els coneixements 

teòrics vinculats a l’assignatura. De manera resumida, la valoració de l’aprenentatge de l’alumne es realitza mitjançant 

(Taula 19): 

 

Taula 19. Sistema Avaluació assignatura Ordenació i planificació del territori 
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Descripció de l’activitat  Avaluació de l’activitat (%) Evidències 

Resolució d’exercicis 
20  3.6.13 

Treball  escrit  i  exposició  oral  (en 

equip)  30 

3.6.14, bis, 

tris, cuatris 

Prova escrita 
50  3.6.15 i bis 

 

Pel que fa a la valoració de resultats, per tant, les qualificacions finals d’aquesta assignatura, obtinguts per l’alumnat, 

havent descomptat de l’estadístic, les baixes de matrícula i els alumnes amb la matèria convalidada i tenint en compte 

l’avaluació  continuada,  la qualificació mitjana és de 7.0 amb una nota màxima de 8.9  i una nota  final mínima  (en 

avaluació  continua) de 5. Pel que  fa a  les qualificacions obtingudes, més de  la meitat de  l’alumnat ha obtingut un 

‘Notable’ (amb un valor del 56% del total). L’altra gran majoria d’estudiants han obtingut una qualificació d’Aprovat, 

amb un 39% del total mentre que el 6% dels alumnes, un total de 5 en nombres absoluts, va obtenir un ‘No presentat’. 

Es  constata  però  que  el  100%  dels  estudiants  es  van  presentar  a  la  convocatòria  ordinària  sota  el  procediment 

d’avaluació continuada.  

 

Així doncs, podem  concloure que,  sota  el procediment d’avaluació  continua,  tenint  en  compte  totes  les  activitats 

d’avaluació, tant la resolució d’exercicis com l’elaboració i exposició de treball escrit així com la realització de la prova 

escrita  teòrica  s’avaluen  les  competències  de manera  adequada  obtenint  de  l’alumne molt  bons  resultats  finals. 

Podríem dir que els alumnes han entrat  ja en  la dinàmica d’estudi al segon curs  i han comprès el  funcionament de 

l’EEES. 

 

4/ “Direcció Estratègica” és una assignatura de 4   ECTS  i pertany al mòdul: Mòdul: Direcció estratègica d’empreses 

turístiques sent  l’assignatura considerada de  formació obligatòria. Aquesta és una assignatura  important dins el pla 

d’estudis  del  grau  en  Turisme  perquè  està  directament  relacionada  amb  l’estudi  de  les  diferents  estratègies 

empresarials en els diversos nivells de  l’empresa: corporatiu, empresarial  i funcional. La valoració de  l’aprenentatge 

de l’alumne es realitza mitjançant (Taula 20): 

 

Taula 20. Sistema Avaluació assignatura Direcció Estratègica 

 

Descripció de l’activitat  Avaluació de l’activitat (%)  Evidències 

Classes participatives  15  ‐ 
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Treball sobre un llibre  30  3.6.16, bis, 

tris, cuatris 

Exposició  oral  del  treball 

realitzat 

15  3.6.17 i bis 

Prova escrita  40  3.6.18 

 

Pel que fa a la valoració de resultats, per tant, les qualificacions finals d’aquesta assignatura, obtinguts per l’alumnat, 

havent descomptat de l’estadístic els no presentats, les baixes de matrícula i els alumnes amb la matèria convalidada i 

tenint en compte l’avaluació continuada, la qualificació mitjana és de 6.20 amb una nota màxima de 9 i una nota final 

mínima (en avaluació continua) de 3. 

  

Així doncs, podem  concloure que,  sota  el procediment d’avaluació  continua,  tenint  en  compte  totes  les  activitats 

realitzades  al  llarg  de  l’assignatura,  s’avaluen  cadascuna  de  les  competències  de  manera  detallada  obtenint  de 

l’alumne uns bons resultats en el conjunt classe. 

 

 5/ “Pràcticum” és una assignatura anual de 12 ECTS, que es cursa a tercer curs  i és de formació obligatòria. És una 

assignatura pràctica  amb  la que  l’alumnat  contacta  amb  la  realitat professional  en  els diferents  àmbits del  sector 

turístic. Els estudiants del Grau en Turisme han de  realitzar  les pràctiques externes curriculars al  llarg del 3r curs  i 

tenen una durada mínima de 240 hores. Per a  la realització de  les pràctiques externes caldrà  la formalització prèvia 

d'un conveni de col∙laboració entre  l’Escola,  l'entitat col∙laboradora  i  l'estudiant; veure model de conveni (e.3.6.19). 

Els  estudiants  hauran  d’omplir‐lo  amb  les  seves  dades,  les  de  l’empresa  i  detallar  l’horari  de  realització  de  les 

pràctiques, la seva durada i remuneració. 

 

El servei de Pràctiques té com a finalitat orientar al conjunt de  l’alumnat de  l’Escola en  la recerca  i realització de les 

pràctiques  acadèmiques  externes.  Les  seves  funcions  són  les  següents: Orientar  l’estudiant  en  la  seva  recerca  de 

centre de pràctiques, Facilitar el contacte entre empreses i estudiants, Difondre les ofertes de pràctiques  mitjançat un 

butlletí setmanal, Redactar i gestionar els convenis de pràctiques, i Revisar i corregir les memòries. Per la seva banda, 

l’estudiant ha de seguir l’índex de la memòria establert (e.3.6.20). 

 

Així mateix  el  tutor/a  de  la  empresa/entitat  ha  de  fer  arribar  l’avaluació  que  fa  l’empresa  de  les  pràctiques  de 

l’estudiant; veure model (e.3.6.21). Les pràctiques es podran realitzar en qualsevol entitat col∙laboradora de l'àmbit de 

la gestió d’allotjaments  turístic,  la  intermediació  turística, organitzacions  turístiques  (assistència  i guiatge de grups), 

cultura i oci. 
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Adjuntem  llistat  d’entitats  col∙laboradores  (e.3.6.22).  S’adjunten  també  alguns  exemples  de  Pràcticum  de  varis 

estudiants  que  inclouen memòria  i  avaluació  (e.3.6.23  i  bis). Mecanismes  de  coordinació,  seguiment  i  avaluació 

(sessions de presentació del servei de pràctiques en a les aules grups de 2on i 3er curs, etc.).  

 

El número de convenis amb empreses públiques i privades  s’ha incrementat notablement durant els darrers anys tant 

per pràctiques curriculars (3er Grau) com extra curriculars (Taula 21). Observant el número de pràctiques curriculars 

de 3er i extra curriculars de 4rt de la mateixa promoció, la taula mostra un número de convenis similar. Aquesta dada  

demostra l’interès de l’estudiant d’últim curs a realitzar pràctiques extra curriculars per millorar les seves possibilitats 

d’ocupabilitat,  i de pont com accés a una futura contractació. 

Taula 21. Número de convenis EUFB 

 

  CURS    2011‐2012  CURS 2012‐2013 CURS 2013‐2014 CURS 2014‐2015 

1er  Grau  0  5  2 9

2on Grau  7  6  19 6

3er  Grau  16  18  46 80

4rt  Grau  1  13  21 32

Total nº convenis  24  42  88 127 

 

6/  El  Treball de  Fi de Grau o  TFG  és una  assignatura  anual de  15  ECTS, que  es desenvolupa  a quart  curs  i  és de 

formació obligatòria. L’objectiu principal del Treball de Fi de Grau (TFG) és que l’estudiant demostri que té capacitat 

per establir relacions entre diverses matèries del Grau en Turisme  i emprar  les diferents competències adquirides al 

llarg del pla d’estudis. El TFG compte amb  l’assignació d’un tutor (PDI) que vetllarà per el bon desenvolupament del 

mateix. L’assignació, veure model (e.3.6.24), es produeix en reunió de Departament. A partir d’aleshores es celebren 

sessions de supervisió i seguiment del TFG, veure (e.3.3.1) acte de seguiment de tutories TFG. El nombre de tutories es 

variable segons les necessitats dels estudiants. S’ha de senyalar que es fan moltes consultes de TFG via e‐mail. En el 

termini establert es  lliura el TFG al  tutor que  l’eleva a  la  reunió del Departament  juntament amb  l’acta d’avaluació 

(e.3.6.25). Una  vegada  ratificades  les qualificacions en  comissió  i  signades  les  actes, el Departament programa  les 

defenses (e.3.6.26); veure acta avaluació defensa TFG (e.3.6.27). Al tenir un caràcter eminentment acadèmic i alhora 

professionalitzador, el TFG ha de ser un treball original en el que l’estudiant desenvolupi la seva capacitat d’abordar 

problemàtiques actuals amb les metodologies adequades. El TFG es realitza mitjançant una activitat majoritàriament 

autònoma, a partir d’una temàtica pactada amb el professor o professora que s’encarregarà de supervisar‐ne la seva 

realització (tutor/a). Hi ha tres opcions de TFG: (a) de revisió (una actualització de l’estat de la qüestió al voltant d’un 

tema aplicat proposat pel professorat, seguint les directrius d’una cerca sistemàtica), (b) de recerca (una investigació 
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empírica  per  respondre  alguna  qüestió  actual  i  aplicada  d’investigació  en  turisme  proposada  pel  professorat),  (c) 

professional o de projecte d’intervenció (plantejar un projecte que aporti millores o solucions a alguna problemàtica 

de qualsevol àmbit d’aplicació al  turisme, basant‐se en el coneixement teòric  i empíric. L’assignatura del TFG no  té 

activitats  de  docència  dirigida.  És  per  això  que  l’aula  virtual  és  l’espai  d’intercanvi  d’informació  entre  l’equip  de 

coordinació i els estudiants, a més de l’espai on cal lliurar les diferents evidències que es demanen al llarg del curs. Es 

poden distingir tres fases diferenciades en la realització del TFG: una fase d’inici durant la qual s’especifica i es planteja 

el  treball,  una  fase  de  desenvolupament  del  treball  i  una  fase  de  finalització  i  tancament  que  culmina  amb  la 

presentació d’un treball de Fi de Grau en Turisme i la defensa pública del mateix. El TFG’s degudament enquadernats 

són, una vegada defensats, registrats i dipositats a la Biblioteca de l’EUFB per la seva consulta i foment de la recerca 

en Turisme entre la seva comunitat.  

La normativa marc  reguladora dels  Treballs  Finals de Grau  es publica  cada  inici de  curs  al Moodle de  l’EUFB  sent 

accessible per a tots els estudiants de 3r i 4rt. del Grau en Turisme (e.3.3.2). 

 

Els Sistemes d'Avaluació que preveu el programa del Grau en Turisme per a cada matèria  són públics  i accessibles 

perquè es troben disponibles en obert a la pàgina web de la titulació. Els dissenys de les assignatures es detallen en el 

Sistema d'Avaluació, tal com es pot comprovar a la pàgina web o en les evidències de les assignatures seleccionades 

en l’apartat 6.1. a on s’exposen els motius de la selecció de les assignatures del present informe. 

 

L’EUFB defineix com objectiu de millora “Aprofundir en  les dades de rendiment dels resultats d’aprenentatge de  la 

titulació  del  Grau  en  Turisme.”  (IAI/16/10).  L’acció  per  assolir  aquest  objectiu  de millora  és  Analitzar  de  forma 

periòdica els resultats d'aprenentatge per  implementar mesures correctives si s'escau al  llarg del 2 semestre del curs 

2017‐2018. Aquest objectiu procedeix de  l’objectiu ”Fer un tractament més pormenoritzat  i efectiu dels resultats de 

l'aprenentatge per la gestió eficient de la titulació i de la satisfacció dels grups d’interès” (IAI/16/5). 

 

6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació.  

L’evolució dels indicadors taxa de rendiment i taxa d’èxit es pot considerar estable amb un repunt a l’alça en el darrer 

curs del qual es tenen dades. Les dades reals de les taxes d’eficiència i d’abandonament són millors que les previsions 

del grau, així com en el cas de la taxa de graduació [veure taula 22]. A la taula següent recollim alguns dels indicadors 

acadèmics disponibles: 

 

Taula 22. Taxes titulació Grau en Turisme EUFB 

 

  10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 

Taxa de rendiment  0.80 0.79 0.82 0.89 0.90 
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Taxa 

d’abandonament 

‐‐ 0.22 0.22 0.14 0.14 

Taxa de graduació en 

el temps previst 

‐‐ ‐‐ 0.24 0.35 0.51 

Taxa d’eficiència  0.99 1 0.96 ‐‐ ‐‐ 

 

Aquests indicadors estan dins els rangs que figuren a la memòria. L’EUFB defineix com a objectiu “Millorar l'índex de la 

taxa de graduació en el temps previst de la titulació a l'EUFB” (IAI/16/11). L’acció de millora per assolir aquest objectiu 

és fer un Seguiment de l'estudiant durant la seva etapa acadèmica a l'EUFB al llarg del 2 semestre del curs 2017‐2018. 

Aquest objectiu procedeix de l’objectiu “Intensificar i millorar l'atenció personalitzada a l'estudiant” (IAI/16/07).   

 

6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la titulació.  

L’informe d’inserció  laboral dels  graduats,  revela que  la  taxa d’ocupació dels  graduats en Turisme de  l’EUFB,  amb 

dades obtingudes des del curs 2013‐2014  fins al curs 2014‐2015 és del 80% i la taxa d’adequació de la feina als estudis 

és  del  53.3%,  dades  que,  en  un  escenari  socioeconòmic  marcat  per  l’atur  juvenil,  confirma  el  impacte  positiu 

d’aquesta titulació en la inserció laboral dels graduats. 

 

Cal destacar que des de l’EUFB tenim dos fonts d’on s’obté la informació com són l’AQU i les mateixes dades extretes 

de  les enquestes realitzades per  l’EUFB  (veure model d’enquesta e.3.6.28). La que  fa referència a  l’AQU es basa en 

dades sobre diplomats, i els seus criteris de selecció de l’enquesta són diferents (per exemple, fer tres anys des de la 

finalització dels estudis). 

 

Tenint en compte aquests resultats desglossem en la següent taula els resultats obtinguts d’inserció laboral per curs 

acadèmic: 

Taula 23. Indicadors titulació Grau en Turisme 

 

Indicadors inserció laboral  Resultats obtinguts (%) per curs acadèmic 

  2013‐2014 2013‐2014 2014‐2015 

Taxa d’ocupació  100 69 79 

Taxa d’adequació  66.6 38 49 

Feina abans d’acabar el Grau 16.6 7 16 
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Feina després d’acabar el Grau 50 31 33 

Primera feina   

Web corporativa  ‐‐ ‐‐ 21 

Auto candidatura  25 7 15 

Contactes personals  25 25 21 

Borsa Treball Universitat  ‐‐ 7 7 

Oferta Internet  25 50 7 

Excompanys 25 7 7 

Pràctiques d’estudis  ‐‐ 7 21 

 

En base als informes exposats per l’AQU els índex d’inserció laboral de les diferents universitats catalanes es situa al 

voltant del 82,79%, en aquest cas  l’EUFB  la taxa d’ocupació en  l’últim curs acadèmic  (2014‐2015) dels que es tenen 

dades es situa propera a aquesta dada (79%). Respecte al temps que triguen a trobar feina, el 16% (curs 2014‐2015) 

de nostres alumnes s'incorporen al món  laboral abans de finalitzar el Grau, xifra notablement  inferior, a  la catalana 

amb una mitjana del 44.85%. Aquesta dada s’explica perquè a l’EUFB es dóna prioritat a que s’acabi la titulació en el 

temps previst,  i  la nostra experiència ens demostra que quan  l’estudiant treballa és més difícil que acabi el grau en 

aquest temps. No obstant això, pensem que un punt clau per millorar  la  inserció  laboral dels nostres alumnes és el 

Servei de Pràctiques i la formació continuada. En aquest sentit s’estan ampliant el número de convenis amb empreses 

i es facilita als alumnes que puguin fer Pràctiques Voluntàries a més de les obligatòries. D’aquesta manera s’amplia la 

seva xarxa de contactes i, per tant, les possibilitats de trobar treball. En general el nivell d’adequació entre els estudis 

cursats i la feina realitzada és acceptable tot i que les dades indiquen que la promoció 2012‐2013 va ser notablement  

superior  al  curs  2013‐2014.    En  la  línia  de  comparar  els  resultats  d’adequació  de  les  tres  últimes  promocions,  la 

darrera ha presentat un increment notable en la taxa d’ocupació respecte l’any anterior. 

 

Respecte a  les vies d'accés al món  laboral, el 21%    (curs 2014‐2015) dels nostres estudiants ho aconsegueixen per 

contactes personals, si bé un 21% ho fa a través del Servei de Pràctiques (xifra  lleugerament superiors a  la resta de 

Catalunya, que es troba a l'20,60%). Una dada significativa, és que també el 7% el aconsegueix un a través d'Internet, 

xifra molt similar a la mitjana catalana que correspon al 8% .  
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4.Documents de referència 

Documents i guies de consulta per a l’elaboració de l’autoinforme per a l’acreditació: 

 Guia per a l’acreditació de les titulacions de grau i màster. AQU Catalunya, octubre 2013. 

 Directrius per a l’elaboració de l’autoinforme per a l’acreditació. AQU Catalunya 

 Guia per a l’elaboració i verificació de les propostes de titulacions universitàries de grau i màster (juny 2011). 

 Guia per al seguiment de les titulacions oficials de grau i màster. AQU Catalunya, maig 2011. 

 Marc per a la Verificació, el Seguiment, la Modificació, per l’acreditació de titulacions oficials. AQU Catalunya, 

juliol 2010. 

 Programa experimental de seguiment de titulacions oficials de grau i màster (30 d’abril de 2010). 

 Guia d’avaluació interna. Programa d’avaluació de centres adscrits. AQU Catalunya, març 2009. 

 Processos per a  la comunicació  i/o  l’avaluació de  les modificacions  introduïdes en els títols universitaris de 

grau i màster (novembre 2013). 
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ÍNDEX EVIDÈNCIES AUTOINFORME FORMATIC BARCELONA 

 

1. PRESENTACIÓ DEL CENTRE 

e.1.1 Conveni_ Adscripció_FORMATIC_BARNA_&_UdG 

e.1.2 EUFB_UdG_DOGC_4340 

e.1.3 Publicacions_EUFB 

e.1.4 El_GREPAT_membre del_CAMPUS_DE_TURISME_UDG 

e.1.5 El_GREPAT_membre_del_CAMPUS_DE_LA’ALIMENTACIÓ I LA GASTRONOMIA_UdG 

e.1.6 Carta_Erasmus_pròpia_EUFB 

e.1.6.1 Llista_de_Centre_amb_Convenis_Erasmus_signats 

e.1.7 Llistat_de_Convenis_PRACTICUM_turisme_UdG 

e.1.8 Resolució_ UdG_nomenament_director_JLMeneses 

e.1.9 Descripció_del_lloc_de_treball‐Cap_de_Departament 

e.1.10 Acta_Reunió_General_Consell_Estudis_30‐06.2015 

e.1.11 Conveni_GREPAT 

 

2.‐PROCÉS D’ELABORACIÓ  

e.2.1 Acta reunió constitució CAI’s escoles turisme adscrites UdG 

e.2.2 Acta_ 1ª_reunió_CAI_EUFB 

e.2.3 Acta_ 2ª_reunió_CAI_EUFB 

e.2.4 Acta_ 3ª_reunió_CAI_EUFB 

e.2.5 Acta_ 4ª_reunió_CAI_EUFB 

e.2.6 Acta_ 5ª_reunió_CAI_EUFB 

e.2.7 Acta_ 1ª_reunió_Consell_Redactor_CAI_EUFB 

e.2.8 Acta_ 2ª_reunió_Consell_Redactor_CAI_EUFB 
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e.2.9 Acta_3ª_reunió_Consell_Redactor_CAI_EUFB 

e.2.10 Acta_4ª_reunió_Consell_Redactor_CAI_EUFB 

e.2.11 Acta_5ª_reunió_Consell_Redactor_CAI_EUFB 

e.2.12 Acta_6ª_reunió_Consell_Redactor_CAI_EUFB 

e.2.13 Acta_7ª_reunió_Consell_Redactor_CAI_EUFB 

e.2.14 Acta_8ª_reunió_Consell_Redactor_CAI_EUFB 

e.2.15 Acta_9ª_reunió_Consell_Redactor_CAI_EUFB 

e.2.16 Acta_1ª_reunió_CSIGQ 

e.2.17 Acta_2ª_reunió_CSIGQ 

e.2.18 Acta_3ª_reunió_CSIGQ 

e.2.19 Model_Enquesta_Satisfacció CAI 

e.2.20 Informe_Resultats_Enquesta CAI 

e.2.21 Enquestes_satisfacció_CAI 

e.2.22 Acta_07‐2016_ reunió_Comissió_Qualitat_UdG 

 

3 ESTANDARS 

 

3.1 Qualitat del programa formatiu 

e.3.1.1 Memòria_original_verificada 

e.3.1.2 Informe_verificació_ANECA_Turisme 

e.3.1.3 Indicadors_accés_i_matrícula 

e.3.1.4 Perfil_d’ingrés_adient_per_a_la_titulació  

e.3.1.5 Acta_Departament_Turisme_11.11.2015 

e.3.1.6 Pla_d’activitats_del_ curs_acadèmic_2015‐2016 

e.3.1.7 Acta_caps_departaments_09.10.0215 
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e.3.1.8 Acta_de_la_Comissió_de_Qualitat_de_Centre_08.09.2015  

e.3.1.9 Organigrama_EUFB 

 

3.2 Pertinència de la informació pública  

e.3.2.1 Informe_Seguiment_Titulació_10‐11_Turisme_Formatic 

e.3.2.2 Informe_Seguiment_Titulació_11‐12_Turisme_Formatic 

e.3.2.3 Informe_Seguiment_Titulació_12‐13_Turisme_Formatic 

e.3.2.4 Informe AQU_10_11_Turisme_Formatic  

 

3.3 Eficàcia del sistema de garantía interna de la qualitat de la titulació 

e.3.3.1 Acta_de_seguiment_de_tutories_TFG 

e.3.3.2  Normativa_TFG 

e.3.3.3 Informe_ISO_NCR_09.05.2016 

e.3.3.4 Certificat_ISO 

e.3.3.5 Informe_ISO_Auditoria_2016 

e.3.3.6 Informe_inserció_laboral_AQU_2014 

 

3.4 Adequació del professorat al programa formatiu 

e.3.4.1 Pla_Docent_Grau_en_Turisme_2015‐2016_i_professorat 

e.3.4.2 CV_Aurelia_de_Angelis 

e.3.4.2 CV_Anna_Alvado 

e.3.4.2 CV Carme Gómez 

e.3.4.2 CV_Josep_Bru 

e.3.4.2 CV_Oriol_Alonso 

e.3.4.2 CV_Santi_Alsina 
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e.3.4.2 CV_Albert_Pol_Miró 

e.3.4.2 CV_Francesc_Xavier_Salazar 

e.3.4.2 CV_Lola_Pérez 

e.3.4.2 CV_Paula_Cabrera 

e.3.4.2 CV_Joan_Sorribes 

e.3.4.2 CV_Esther_Noguer 

e.3.4.2 CV_Gemma_Molleví 

e.3.4.2 CV_Paula_Igareda 

e.3.4.2 CV_Magda_Martorell 

e.3.4.2 CV_Ana_María_Huerta 

e.3.4.2 CV_Josep_Boyra 

e.3.4.2 CV_Javier_Cañas 

e.3.4.2 CV_Marta_Bosch 

e.3.4.2 CV_Lara_Barriuso 

e.3.4.2 CV_Joan_Josep_Molina 

e.3.4.2 CV_Esther_Querol 

e.3.4.2 CV_Sonia_Molero 

e.3.4.3 Ley_Orgánica_4/2007_de_12_de_abril 

e.3.4.4 Resultats_Enq_Satisf_Prof_1_Quadriemstre 2015‐2016 

e.3.4.5 Informe_Enquestes_Satisf_Prof_1_Quad_2015‐2016 

e.3.4.6 Resultats_Enq_Satisf_Prof_UdG_2014 

e.3.4.7 Descripció_Enquestes_UdG_2014 

e.3.4.8 Programa_i_calendari_de_formació_ 2014‐2015  

e.3.4.9 Programa_i_calendari_de_formació_2015‐2016 

e.3.4.10 Mobilitat_Internacional_del_professorat 
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3.5 Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 

e.3.5.1 Accions_tutorials 

e.3.5.2 Informe_servei_de_pràctiques_d’estudis 

e.3.5.3 Informe_Borsa_de_treball_i_alumni_2014‐2015 

e.3.5.4 Recursos_materials 

e.3.5.5 Informe_Biblioteca_2015‐2016 

e.3.5.6 Llicència_CEDRO 

e.3.5.7 Solidesa_i_seguretat (nº66) 

e.3.5.7 bis Solidesa_i_seguretat (nº71) 

e.3.5.8 Pla_d’Evacuació_d’Emergència (nº66) 

e.3.5.8 bis Pla_d’Evacuació_d’Emergència (nº71) 

e.3.5.9 Manteniment_extintors 

 

3.6 Qualitat dels resultats dels programes formatius 

e.3.6.1 Disseny_assignatura_Dimensió_Jurídica_del_Turisme 

e.3.6.2 Disseny_assignatura_Tècniques_Informàtiques_i_Comunicatives 

e.6.3.3 Disseny_assignatura_Ordenació_i_Planificació_del_Territori 

e.3.6.4 Disseny_assignatura_Direcció_Estratègica 

e.3.6.5 Disseny_assignatura_Pràcticum 

e.3.6.6 Disseny_assignatura_Treball_Fi_de_Grau 

e.3.6.7 Exercicis_DJT 

e.3.6.8 Pràctica_Treball_DJT 

e.3.6.9 Prova_escrita_individual_examen_DJT 

e.3.6.10 Prova_escrita_individual_examen_TIC 
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e.3.6.11 Treball_Teòrico_pràctic_TIC_Aprovat 

e.3.6.11 Treball_Teòrico_pràctic_TIC_Aprovat‐(2) 

e.3.6.12 Activitat_Pràctica_TIC_Notable 

e.3.6.12 Activitat_Pràctica_TIC_Excel∙lent 

e.3.6.13 Resolució_exercicis‐POT 

e.3.6.14 El Plan Territorial de las comarcas de Girona‐POT  

e.3.6.14 bis Pla de distribució d’usos i serveis de temporada a les platges de Cambrils‐POT 

e.3.6.14 tris El Plan Territorial parcial de las Tierras del Ebro‐POT 

e.3.6.14 cuatris Pla Territorial insular de Menorca_POT 

e.3.6.15 Prova_escrita_individual_examen_POT 

e.3.6.15 bis Prova_escrita_individual_examen_POT_Part2 

e.3.6.16 Treball_llibre_DE_ Excel∙lent 

e.3.6.16 bis Treball_llibre_DE_ Notable 

e.3.6.16 tris Treball_llibre_DE_ Aprovat 

e.3.6.16 cuatris Treball_llibre_DE_Suspès  

e.3.6.17 Exposició_oral_DE_ Excel∙lent 

e.3.6.17 bis Exposició_oral_DE_ Aprovat 

e.3.6.18 Prova_escrita_individual_examen_DE 

e.3.6.19 Model_conveni_pràctiques 

e.3.6.20 Índex_de_la_Memòria_Pràcticum 

e.3.6.21 Formulari_avaluació_pràctiques_per_empreses_Pràcticum 

e.3.6.22 Llistat_empreses_col∙laboradores_Pràcticum 

e.3.6.23 Memòria Pràcticum 

e.3.6.23 bis Memòria Pràcticum 2 

e.3.6.24 Informe_d’assignació_i_seguiment_TFG 
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e.3.6.25 Acta_d’avaluació_TFG 

e.3.6.26 Calendari_defenses_Turisme_2014‐2015 

e.3.6.27 Acta_avaluació_defensa_TFG 

e.3.6.28 Model_enquesta_inserció_laboral_EUFB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUADRE RESUM DEL PLA DE MILLORA 
ESCOLA UNIVERSITÀRIA FORMÀTIC BARCELONA

Codi Objectiu Responsable Prioritat

ES
CO

LA

Tu
ris

m
e

Subestandard SGIC

IAI/16/01 Incrementar el nombre d'estudiants amb estudis previs de CFGS vinculats al 
sector del turisme.

Cap del Servei de Comunicació Alta  Sí
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. 

P5 Captació dels estudiants, admissió i matrícula

IAI/16/02

Coordinar millor les activitats d'aprenentatge i augmentar el grau 
d'adquisició de competències previstes per a cada assignatura mitjançant 
una atenció personalitzada i el seguiment tutorial adequat per a cada 
estudiant.

Cap de Secretaria Acadèmica Alta  Sí 1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent 
adequats. 

P6 Atenció i tutorització dels estudiants

IAI/16/03 Millorar l'accés a la informació pública de la titulació del Grau en Turisme. Cap del Servei Informàtic Alta  Sí
2.1. La institució publica informació veraç, completa i actualitzada 
sobre les característiques de la titulació, el seu desenvolupament 
operatiu i els resultats assolits.

P5 Captació dels estudiants, admissió i matrícula

IAI/16/04 Intensificar la col.laboració dels grups d'interès en el procés d'elaboració, 
implantació i seguiment de les accions de millora de la titulació.

Cap de la Comissió del Sistema 
Intern de Garantia de la 
Qualitat (CSIGQ)

Alta  Sí
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 de l’acreditació de la titulació.

P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació  

IAI/16/05
Fer un tractament més pormenoritzat i efectiu dels resultats de 
l'aprenentatge per la gestió eficient de la titulació i de la satisfacció dels 
grups d’interès. 

Cap de la Comissió del Sistema 
Intern de Garantia de la 
Qualitat (CSIGQ)

Alta  Sí

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 d’aprenentatge i la satisfacció dels grups 
d’interès.

P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació  

IAI/16/06

Ampliar el que estableix la "LEY  ORGÁNICA  4/2007,  de  12  de  abril,  por  
la  que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de 

Universidades" i incrementar el número de professors amb experiència 
professional en el sector del turisme.

Direcció de l'EUFB Alta  Sí

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.

No hi ha vinculació a cap procés

IAI/16/07 Intensificar i millorar l'atenció personalitzada a l'estudiant. Cap d'Estudis (Professorat) Alta  Sí
4.2. El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació 
adequada per desenvolupar les seves funcions i atendre els 
estudiants.

P6 Atenció i tutorització dels estudiants

IAI/16/08

Integrar transversalment tots els membres dels departaments de l'EUFB 
que imparteixen la titulació de Grau en Turisme en les activitats de 
formació docent, recerca i transferència de coneixement organitzades per 
l'EUFB o d'altres institucions universitàries d'àmbit nacional i internacional i 
afavorir-ne la publicació.

Direcció de l'EUFB Alta  Sí 4.3. La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la 
qualitat de l’activitat docent del professorat

No hi ha vinculació a cap procés

IAI/16/09 Millorar els serveis d’orientació professional així com l'indicador d'inserció 
laboral Pràctiques d’estudis mitjançant el suport adequat a l'estudiant.    

Responsable del Servei de 
pràctiques

Alta  Sí
5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament 
el procés d’aprenentatge i els d’orientació professional faciliten la 
incorporació al mercat laboral.

P8 Gestió de l'orientació professional

IAI/16/10
Aprofundir en les dades de rendiment dels resultats d'aprenetatge de la 
titulació del Grau en Turisme.

Cap de la Comissió del Sistema 
Intern de Garantia de la 

Qualitat (CSIGQ)
Alta  Sí

6.2. El sistema d’avaluació permet una certificació fiable dels 
resultats d’aprenentatge pretesos i és públic.

P8 Gestió de l'orientació professional

IAI/16/11
Millorar l'índex de la taxa de graduació en el temps previst de la titulació a 
l'EUFB.

Direcció de l'EUFB Alta  Sí 6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les 
característiques de la titulació.

P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació  

IAI/16/12
Donar amplia informació pública al web a disposició de tots els grups 
d'interés sobre el SGIQ de la UdG i del centre, dels informes que surgeixien 
al llarg de la vida de la titulació i de les evidències que ho acrediten. 

Gabinet de Planificació i 
Avaluació

Alta  Sí
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.

P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació  
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Codi Objectiu Responsable Prioritat

ES
CO

LA

Tu
ris

m
e

Subestandard SGIC

IAI/16/13 Establir un nou procediment de recollida d'informació dels estudiants sobre 
l'avaluació docent del professorat i un nou model d'enquesta 

Comissió de Qualitat Alta Sí Sí
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 dinterès

P20 Administració i anàlisi de les enquestes de docència

IAI/16/14 Definir i implementar enquestes de satisfacció del professorat respecte del 
programa formatiu

Comissió de Qualitat Mitjana Sí Sí
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 dinterès

P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació  

IAI/16/15 Definir i implementar enquestes de satisfacció dels estudiants amb els 
recursos materials i les instal·lacions docents

Gabinet de Planificació i 
Avaluació

Mitjana Sí Sí
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 dinterès

P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació  

IAI/16/16 Transformar el SGIQ institucional en el SGIQ del centre docent, ajustat a les 
dinàmiques i a la realitat del propi centre.

Comissió de Qualitat i 
Comissió de Qualitat del 
Centre Docent

Alta Sí Sí 3.3 El SGIQ implmentat es revisa periòdicament i genera un pla 
de millora per a la seva millora continua

P29 Revisió del SGIQ
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OBJECTIU DE MILLORA IAI/16/01
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co

la

Tu
ris

m
e

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
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. 

Incrementar el nombre d'estudiants amb estudis previs de CFGS vinculats al sector del turisme.

Millorar el perfil professional d'aquests estudiants provinents de la formació professional en Turisme.
Entorn sectorial cada vegada més exigent i competitiu. 
P5 Captació dels estudiants, admissió i matrícula
Alta
Cap del Servei de Comunicació
I semestre curs 2016-2017
Grau en Turisme Sí

No

ACCIONS
Acció 1 Incrementar la informació en els CFGS sobre els beneficis professionals de cursar el Grau en Turisme. Sí

Cap del Servei de Comunicació
Sessions informatives a CFGS en Turisme.
> 1

AUTOINFORME ACREDITACIÓ ESCOLA UNIVERSITÀRIA FORMÀTIC BARCELONA

Nomenclatura: IAI - Autoinforme d'acreditació , IAE - Informe d'acreditació extern, ISC - Informe de seguiment del centre

Estàndard

Subestàndard

Indicador

Prioritat

Titulacions implicades
Implica modificació de la 
memòria
Procedeix d'un altre objectiu de 
millora?

Responsable

Responsable 

Llindar d'acceptació

Termini de finalització

Codi inicial

Objectiu

Diagnòstic
Identificació de causes
Procés del SGIQ  vinculat
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OBJECTIU DE MILLORA IAI/16/02
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m
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Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats. 

Coordinar millor les activitats d'aprenentatge i augmentar el grau d'adquisició de competències previstes per a cada 
assignatura mitjançant una atenció personalitzada i el seguiment tutorial adequat per a cada estudiant.

Ús insuficient de l'atenció personalitzada i el seguiment tutorial adequat per part de l'estudiant.
Insuficient coneixement de l'estudiant de l'horari de seguiment tutorial del professorat.
P6 Atenció i tutorització dels estudiants
Alta
Cap de Secretaria Acadèmica
I semestre curs 2016-2017
Grau en Turisme Sí

No

ACCIONS
Acció 1 Publicar sistemàticament a l'inici de cada curs l'horari de seguiment tutorial de cada professor i assignatura. Sí

Cap de Secretaria Acadèmica
Publicació a l'inici de cada curs de l'horari de seguiment tutorial del professorat a l'intranet
Horari publicat

Acció 2 Fomentar entre els estudiants l'atenció personalitzada i el  seguiment tutorial amb cada professor. Sí

Cap d'Estudis (Professorat)
Seguiment tutorial
>1 per assignatura

Acció 3

AUTOINFORME ACREDITACIÓ ESCOLA UNIVERSITÀRIA FORMÀTIC BARCELONA

Nomenclatura: IAI - Autoinforme d'acreditació , IAE - Informe d'acreditació extern, ISC - Informe de seguiment del centre

Estàndard
Subestàndard

Responsable

Responsable
Indicador

Codi inicial

Objectiu

Diagnòstic
Identificació de causes

Llindar d'acceptació

Procés del SGIQ  vinculat
Prioritat
Responsable 

Indicador

Llindar d'acceptació

Termini de finalització
Titulacions implicades
Implica modificació de la 
memòria
Procedeix d'un altre objectiu de 
millora?

Indicador

Llindar d'acceptació

Responsable
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OBJECTIU DE MILLORA IAI/16/03
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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.

Millorar l'accés a la informació pública de la titulació del Grau en Turisme. 
Ús insuficient de l'entorn digital de l'EUFB per informar adequadament sobre la titulació, el seu desenvolupament 
operatiu i els resultats assolits.
Insuficient buidatge i bolcat de dades sobre la titulació, el seu desenvolupament operatiu i els resultats assolits en 
l'entorn digital de l'EUFB.
P5 Captació dels estudiants, admissió i matrícula
Alta
Cap del Servei Informàtic
I semestre curs 2016-2017
Grau en Turisme Sí

No

ACCIONS
Acció 1 Actualització i desenvolupament de continguts sobre la titulació del Grau en Turisme en a la plana web de l'EUFB. Sí

Cap del Servei Informàtic
Actualització periòdica a l'inic de curs
que la informació estigui actualitzada cada inici de curs

AUTOINFORME ACREDITACIÓ ESCOLA UNIVERSITÀRIA FORMÀTIC BARCELONA

Nomenclatura: IAI - Autoinforme d'acreditació , IAE - Informe d'acreditació extern, ISC - Informe de seguiment del centre

Estàndard

Subestàndard

Indicador

Prioritat

Titulacions implicades
Implica modificació de la 
memòria
Procedeix d'un altre objectiu de 
millora?

Responsable

Responsable 

Llindar d'acceptació

Termini de finalització

Codi inicial
Objectiu

Diagnòstic

Identificació de causes

Procés del SGIQ  vinculat
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OBJECTIU DE MILLORA IAI/16/04
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Estàndard 2: Pertinència de la informació pública
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 de l’acreditació de la titulació.

Intensificar la col.laboració dels grups d'interès en el procés d'elaboració, implantació i seguiment de les accions de 
millora de la titulació.
Insuficient participació dels grups d'interès  en el procés d'elaboració, implantació i seguiment de les accions de millora de 
la titulació.

Presència i participació insuficients dels grups d'interés en el seguiment de la titulació del  Grau en Turisme.

P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació  
Alta
Cap de la Comissió del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (CSIGQ)
I semestre curs 2016-2017
Grau en Turisme Sí

No

ACCIONS

Acció 1
Impulsar una comunicació i participació més actives mitjançant el correu electrònic amb els diferents grups d'interès 
perquè contribueixin més eficaçment en l'elaboració i seguiment de les accions de millora de la titulació del Grau en 
Tursime.

Sí

Cap de la Comissió del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (CSIGQ)
Nombre de comunicacions 
>1

AUTOINFORME ACREDITACIÓ ESCOLA UNIVERSITÀRIA FORMÀTIC BARCELONA

Nomenclatura: IAI - Autoinforme d'acreditació , IAE - Informe d'acreditació extern, ISC - Informe de seguiment del centre

Estàndard

Subestàndard

Indicador

Prioritat

Titulacions implicades
Implica modificació de la 
memòria
Procedeix d'un altre objectiu de 
millora?

Responsable

Responsable 

Llindar d'acceptació

Termini de finalització

Codi inicial

Objectiu

Diagnòstic

Identificació de causes

Procés del SGIQ  vinculat
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OBJECTIU DE MILLORA IAI/16/05
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Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació
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 d’aprenentatge i la satisfacció dels grups d’interès.

Fer un tractament més pormenoritzat i efectiu dels resultats de l'aprenentatge per la gestió eficient de la titulació i de 
la satisfacció dels grups d’interès. 
Insuficient tractament quantitatiu dels resultats de l'aprenentatge per la gestió eficient de la titulació.
Manca d'indicadors mesurables dels resultats de l'aprenentatge per la gestió eficient de la titulació.
P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació  
Alta
Cap de la Comissió del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (CSIGQ)
II semestre curs 2017-2018
Grau en Turisme Sí

No

Si
Millorar l'accés a la informació pública de la titulació del Grau en Turisme. 

ACCIONS
Acció 1 Tabular quantitativament les enquestes de satisfacció sobre el professorat  Sí

Cap de la Comissió del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (CSIGQ)
Ampliar l'anàlisi
Informe fet i publicat

Acció 2 Ampliar l'anàlisi de les enquestes de satisfacció de la titulació i dels serveis i sistemes de suport de l'EUFB. Sí
Cap de la Comissió del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (CSIGQ)
Informe de les enquestes de satisfacció
Informe fet i publicat

AUTOINFORME ACREDITACIÓ ESCOLA UNIVERSITÀRIA FORMÀTIC BARCELONA

Nomenclatura: IAI - Autoinforme d'acreditació , IAE - Informe d'acreditació extern, ISC - Informe de seguiment del centre

Estàndard

Subestàndard

Indicador

Llindar d'acceptació

Prioritat

Indicador

Titulacions implicades
Implica modificació de la 
memòria
Procedeix d'un altre objectiu de 
millora?

Responsable

Responsable 

Llindar d'acceptació

Responsable

Termini de finalització

Codi inicial

Objectiu

Diagnòstic
Identificació de causes
Procés del SGIQ  vinculat
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OBJECTIU DE MILLORA IAI/16/06
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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.

Ampliar el que estableix la "LEY  ORGÁNICA  4/2007,  de  12  de  abril,  por  la  que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre de Universidades" i incrementar el número de professors amb experiència professional en el 
sector del turisme.

Més del 50% dels crèdits de la titulació són impartits per doctors i d'aquests el 60% són impartits per doctors acreditats. 
El claustre de professors que imparteix la titulació del Grau en Turisme a l'EUFB té la qualificació  i experiència 
acadèmiques suficients per impartir la tuitulació, no obstant alguns dels professors no compten amb la suficient 
experiència professional en el sector.

L'EUFB compte amb suficients doctors i doctors acreditats per impartir el Grau en Turisme d'acord amb el que estableix la 
Llei. Alguns professors contractats no tenen cap experiència professional en el sector turístic.

No hi ha vinculació a cap procés
Alta
Direcció de l'EUFB
II Semestre curs 2017-2018
Grau en Turisme Sí

No

ACCIONS
Acció 1 Seguir augmentant el nombre de crèdits impartits per doctors i doctors acreditats en la titulació  Sí

Direcció de l'EUFB
nombre de crèdits impartits per doctors i doctors acreditats en la titulació
55%

Acció 2 Fomentar entre el professorat llicenciat fer el programa de doctorat i l'acreditació Sí
Direcció de l'EUFB
passar de llicenciat a doctor i de doctor a doctor acreditat
> 1

Acció 3 Fomentar la contractació de professorat doctor acreditat amb experiència professional en el sector del turisme. Sí

Direcció de l'EUFB
professor contractat 
> 1
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Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu
4.2. El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per desenvolupar les seves funcions i atendre els
estudiants.

Intensificar i millorar l'atenció personalitzada a l'estudiant.

Ús insuficient del temps d'atenció personalitzada i de seguiment tutorial adequat per part del professorat a l'estudiant.

Insuficient coneixement de l'estudiant de l'horari i del valor del seguiment tutorial amb el professorat.
P6 Atenció i tutorització dels estudiants
Alta
Cap d'Estudis (Professorat)
I Semestre curs 2017-2018
Grau en Turisme Sí

No

Si

Coordinar millor les activitats d'aprenentatge i augmentar el grau d'adquisició de competències previstes per a cada 
assignatura mitjançant una atenció personalitzada i el seguiment tutorial adequat per a cada estudiant.

ACCIONS
Acció 1 Reforçar la informació i la comunicació en relació al valor del seguiment tutorial. Sí

Cap d'Estudis (Professorat)
Horari de seguiment tutorial del professorat
Horari de seguiment tutorial del professorat fet i publicat

Acció 2 Foment del seguiment tutorial. Sí

Cap d'Estudis (Professorat)
nombre de sessions de seguiment tutorial
>1
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Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu
4.3. La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat docent del professorat

Integrar transversalment tots els membres dels departaments de l'EUFB que imparteixen la titulació de Grau en 
Turisme en les activitats de formació docent, recerca i transferència de coneixement organitzades per l'EUFB o d'altres 
institucions universitàries d'àmbit nacional i internacional i afavorir-ne la publicació.

Presència i participació insuficients dels membres dels departaments de l'EUFB que imparteixen la titulació de Grau en 
Turisme en projectes conjunts d'investigació en Turisme amb d'altres institucions universitàries.

Consolidació encara insuficient del Grup de Recerca per l'Anàlisi i la Planificació del Turisme (GREPAT) de l'EUFB 
reconegut com a Grup de Recerca Adscrit a la UdG des del febrer de 2013.  
No hi ha vinculació a cap procés
Alta
Direcció de l'EUFB
II Semestre curs 2018-2019
Grau en Turisme Sí

No

ACCIONS
Acció 1 Presència i participació dels membres dels departaments i del GREPAT de l'EUFB que imparteixen la titulació de Grau en 

Turisme en projectes de recerca integrats dins del CAMPUS TURISME de la UdG. 
Sí

Direcció de l'EUFB
nombre de projectes en els que participen membres dels departaments de l'EUFB que imparteixen la titulació de Grau en 
Turisme.
> 1

Acció 2
Presència i participació dels membres dels departaments i del GREPAT de l'EUFB que imparteixen la titulació de Grau en 
Turisme en projectes de recerca integrats dins del CAMPUS GASTRONOMIA I ALIMENTACIÓ de la UdG.

Sí

Direcció de l'EUFB
nombre de projectes en els que participen membres dels departaments de l'EUFB que imparteixen la titulació de Grau en 
Turisme.
>1

Acció 3
Presència i participació dels membres dels departaments i del GREPAT de l'EUFB que imparteixen la titulació de Grau en 
Turisme en projectes de recerca integrats i de transferència de coneixement organitzats per l'EUFB o d'altres 
institucions universitàries d'àmbit nacional i internacional.

Sí

Direcció de l'EUFB
nombre de projectes en els que participen membres dels departaments de l'EUFB que imparteixen la titulació de Grau en 
Turisme.
> 1
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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.

Millorar els serveis d’orientació professional així com l'indicador d'inserció laboral Pràctiques d’estudis mitjançant el 
suport adequat a l'estudiant.    
Insuficient atenció personalitzada d'orientació acadèmica per a cada estudiant. Reforçar el Servei de pràctiques, borsa de 
treball i antics alumnes que incrementa any rere any el número de convenis en pràctiques curriculars i no curriculars 
facilitant l'inserció laboral dels nostres estudiants.

Coneixement insuficient del perfil acadèmic de l'estudiant. L'indicador Pràctiques d’estudis  és una de les principals  vies 
per assolir la primera feina. La primera feina és l'assoliment de la inserció laboral dels nostres estudiants.  

P8 Gestió de l'orientació professional
Alta
Responsable del Servei de pràctiques
I Semestre curs 2017-2018
Grau en Turisme Sí

No

Si
Intensificar i millorar l'atenció personalitzada a l'estudiant. (IAI/16/07)

ACCIONS

Acció 1
Intensificar el seguiment de l'estudiant per garantir l'experiència i l'èxit de les Pràctiques d’estudi  com a una de les 
principals vies d'accés a la inserció laboral mitjançant el suport adequat abans, durant i després de les mateixes.    

Sí

Responsable del Servei de pràctiques
nombre d'estudiants que tenen com a via d'accés a la inserció laboral les Pràctiques d’estudi .

> 21% dels estudiants troben la primera feina el mercat laboral a partir de la realització de les seves Pràctiques d'estudi.
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Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
6.2. El sistema d’avaluació permet una certificació fiable dels resultats d’aprenentatge pretesos i és públic.

Aprofundir en les dades de rendiment dels resultats d'aprenetatge de la titulació del Grau en Turisme.

el sistema d'avaluació emprat es basa en el seguiment i l'avaluació continua de l'estudiant que permeten garantir la plena 
adquisició de les competències així com la certificació fiable dels resultats d’aprenentatge  de la titulació del Grau en 
Turisme. Tanmateix els resultats d’aprenentatge pretesos no és fan públics.

Insuficient tractament quantitatiu dels resultats d'aprenentatge per part de la Comissió de Qualitat de Centre. 

P8 Gestió de l'orientació professional
Alta
Cap de la Comissió del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (CSIGQ)
II semestre curs 2017-2018
Grau en Turisme Sí

No

Si

Coordinar millor les activitats d'aprenentatge i augmentar el grau d'adquisició de competències previstes per a cada 
assignatura mitjançant una atenció personalitzada i el seguiment tutorial adequat per a cada estudiant.

ACCIONS
Acció 1 Analitzar de forma periòdica els resultats d'aprenentatge per implementar mesures correctives si s'escau. Sí

Cap de la Comissió del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (CSIGQ)
Anàlisi de les diferents tipologies de qualificacions obtingudes per assignatura
Anàlisi realitzat
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Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació.

Millorar l'índex de la taxa de graduació en el temps previst de la titulació a l'EUFB.
el curs 2014-2015 van acabar el Grau en Turisme dins del temps previst el 51% dels estudiants.
Incorporació prematura al mercat de treball.
P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació  
Alta
Direcció de l'EUFB
II semestre curs 2017-2018
Grau en Turisme Sí

No

Si
Intensificar i millorar l'atenció personalitzada a l'estudiant.

ACCIONS
Acció 1 Seguiment de l'estudiant durant la seva etapa acadèmica a l'EUFB Sí

Direcció de l'EUFB
nombre d'estudiants que finalitzen en el temps previst  
>51% graduats en el temps previst
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Estàndard 2: Pertinència de la informació pública
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.

Donar amplia informació pública al web a disposició de tots els grups d'interés sobre el SGIQ de la UdG i del centre, 
dels informes que surgeixien al llarg de la vida de la titulació i de les evidències que ho acrediten. 

Hi ha tota la informació relativa a les titulacions al web de qualitat de manera agregada però no per centre docent

P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació  
Alta
Gabinet de Planificació i Avaluació
1r semestre 2017-2018
Totes de grau i màster

No Sí

No
 

ACCIONS
Acció 1

Reestructuració de la pàgina web de qualitat que recollirà la política de qualitat de la UdG i les dades agregades del 
Sistema de Garantia interna de Qualitat

Sí

Cap del Gabinet de Planificació i Avaluació
Pàgina web udgqualitat reestructurada
Sí

Acció 2
Creació de la pàgina web del centre docent amb informació exhaustiva sobre el seu SGIQ, la vida de les titulacions i les 
evidències que en fan referència

Sí

Cap del Gabinet de Planificació i Avaluació i Responsable de qualitat del centre docent
pàgina web de qualitat del centre docent publicada i actualitzada
pàgina web actualitzada
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Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació
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 dinterès

Establir un nou procediment de recollida d'informació dels estudiants sobre l'avaluació docent del professorat i un nou 
model d'enquesta 

Cal una revisió del procediment d'administració i anàlisi de les enquestes de docència i un replantajament de les 
preguntes que es fan per recollir de manera adequada l'opinió i satisfacció dels estudiants. Baixa participació

P20 Administració i anàlisi de les enquestes de docència
Alta
Comissió de Qualitat
1r semestre 2016-2017
Tots els graus i màsters Sí Sí
No
No
 

ACCIONS
Acció 1 Revisió i nou redactat de l'enquesta de docència Sí Sí

Comissió de Qualitat
Enquesta feta i administrada
Sí

Acció 2 Revisió del procediment si s'escau Sí Sí

Comissió de Qualitat
Aprovació del nou procediment d'administració i anàlisi de les enquestes de docència
Procediment aprovat, publicat i implantat
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Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació
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 dinterès

Definir i implementar enquestes de satisfacció del professorat respecte del programa formatiu

Inexistència d'enquestes ad hoc. No es disposa d'informació sobre la satisfacció del professorat vinculats a la titulació

P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació  
Mitjana
Comissió de Qualitat 
2n semestre 2016-2017
Graus i màsters Sí Sí

No

No
 

ACCIONS
Acció 1 Participació activa en la comissió d'enquestes d'AQU Catalunya que dissenya aquesta enquestes Sí Sí

Tècnica de Qualitat del Gabinet de Planificació i Avaluació
Enquesta aprovada
Sí

Acció 2 Administració de l'enquesta Sí Sí

Comissió de Qualitat
Resultats anuals d'opinió 
Enquestes passades i resultats publicats
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Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació
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 dinterès

Definir i implementar enquestes de satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions docents

No hi ha un sistema de recollida de l'opinió dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions docents

P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació  
Mitjana
Gabinet de Planificació i Avaluació
2n semestre 2017-2018
Graus i màsters Sí Sí
No
No
 

ACCIONS
Acció 1

Establir una sistemàtica de recollida d'informació de la satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i les 
instal·lacions

Sí Sí

Cap del Gabinet de Planificació i Avaluació
Aprovació d'un sistema de recollida d'informació
Sí

Acció 2 Administració de l'enquesta Sí Sí

Cap del Gabinet de Planificació i Avaluació
Resultats anuals d'opinió 
Enquestes passades i resultats publicats
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Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació
3.3 El SGIQ implmentat es revisa periòdicament i genera un pla de millora per a la seva millora continua

Transformar el SGIQ institucional en el SGIQ del centre docent, ajustat a les dinàmiques i a la realitat del propi centre.

Fruit del replantajament que ha fet AQU sobre centralitzar la responsabilitat de la millora continua de les titulacions a 
nivell de centre i de les recomenacions dels informes d'acreditació sobre la necessitat d'adaptar i implementar el SGIQ a 
nivell de centre

P29 Revisió del SGIQ
Alta
Comissió de Qualitat i Comissió de Qualitat del Centre Docent
2n semestre 2018-2019
Totes les del centre docent Sí Sí

No

No
 

ACCIONS
Acció 1 Revisió progressiva dels procediments del SGIQ institucional i adaptació a nivell del centre Sí Sí

Comissió de Qualitat del Centre docent
Nombre de procediments adaptats
Aprovació dels procediments propis del centre per part de la CQC

Acció 2 Revisió dels procediments del SGIQ d'abats general de la UdG Sí Sí
Comissió de Qualitat
Nombre de procediments revistats i adaptats
Procediments aprovats, publicats i implementats
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