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Informació pública 

 

ADREÇA PER AQU https://aserv.udg.edu/DSTITULACIONS/Taulell/AQU/754C3E2F-650A-4ED4-

B0E9-92FBD6D870DA 

 

Dades generals de l'estudi 

http://www.udg.edu/tabid/10104/Default.aspx?ID=3102G0109&language=%5Blanguage%5D 

 

Informació acadèmica general UdG 

http://www.udg.edu/estudia/Elsestudis/tabid/2603/language/ca-ES/Default.aspx 

 

Informació acadèmica centre http://www.udg.edu/fl/Noticies/tabid/1069/language/ca-

ES/Default.aspx 

 

Pla d'estudis 

http://www.udg.edu/tabid/10104/Default.aspx?ID=3102G0109&language=%5Blanguage%5D 

 

Disseny d'assignatures 

http://www.udg.edu/tabid/13296/default.aspx?idpla=3102G0109&anyacad=2012 

 

PAT [opcional]  

 

Pràctiques externes estudi 

http://www.udg.edu/Guiadematricula/Dissenyassignatura/tabid/15700/Default.aspx?curs=2012&cod

ia=3102G01030&codip=3102G0109 

 

Mobilitat UdG http://www.udg.edu/tabid/3345/Default.aspx 

 

Mobilitat estudi 

https://aserv.udg.edu/DSTITULACIONS/Taulell/Index/2011/3102/GRAU00000089/0 

https://aserv.udg.edu/DSTITULACIONS/Taulell/AQU/754C3E2F-650A-4ED4-B0E9-92FBD6D870DA
https://aserv.udg.edu/DSTITULACIONS/Taulell/AQU/754C3E2F-650A-4ED4-B0E9-92FBD6D870DA
http://www.udg.edu/tabid/10104/Default.aspx?ID=3102G0109&language=%5Blanguage%5D
http://www.udg.edu/estudia/Elsestudis/tabid/2603/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/fl/Noticies/tabid/1069/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/fl/Noticies/tabid/1069/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/tabid/10104/Default.aspx?ID=3102G0109&language=%5Blanguage%5D
http://www.udg.edu/tabid/13296/default.aspx?idpla=3102G0109&anyacad=2012
http://www.udg.edu/Guiadematricula/Dissenyassignatura/tabid/15700/Default.aspx?curs=2012&codia=3102G01030&codip=3102G0109
http://www.udg.edu/Guiadematricula/Dissenyassignatura/tabid/15700/Default.aspx?curs=2012&codia=3102G01030&codip=3102G0109
http://www.udg.edu/tabid/3345/Default.aspx
https://aserv.udg.edu/DSTITULACIONS/Taulell/Index/2011/3102/GRAU00000089/0
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TFG [opcional] 

http://www.udg.edu/Guiadematricula/Dissenyassignatura/tabid/15700/Default.aspx?curs=2012&cod

ia=3102G01033&codip=3102G0109 

 

Professorat [opcional]  

 

 

 

 

Indicadors  

 
1) Entrada 

 
Accés i matrícula 
 

Indicador  
2009-

10  

2010-

11  

2011-

12  

2012-

13  

Valor 

Ref.  

Nombre d'estudiants matriculats  45  82  134  168  - 

Nombre d'estudiants matriculats 
de nou ingrés  

44  49  58  52  - 

Nombre de places ofertes de nou 
accés  

40  40  40  40  - 

Ràtio demanda de places/oferta  3,55  4,7  5,4  5,73  - 

Ràtio de demanda de places en 1a 
opció/oferta  

1,08  1,2  1,35  1,15  - 

% Estudiants de nou ingrés 
matriculats en primera preferència  

84,09  83,67  77,59  78,85  - 

% Estudiants matriculats de nou ingrés segons tipus d’accés  

Alumnes altres estudis provinents de 

FP2, assimilats i CFGS  
4,55  2,04  1,72  -  - 

Alumnes altres estudis provinents de 29,55  14,29  17,24  3,85  - 

http://www.udg.edu/Guiadematricula/Dissenyassignatura/tabid/15700/Default.aspx?curs=2012&codia=3102G01033&codip=3102G0109
http://www.udg.edu/Guiadematricula/Dissenyassignatura/tabid/15700/Default.aspx?curs=2012&codia=3102G01033&codip=3102G0109
javascript:%20obrirglossari(49,'Nombre%20d&#39;estudiants matriculats')
javascript:%20obrirglossari(55,'Nombre%20d&#39;estudiants matriculats de nou ingr&#233;s')
javascript:%20obrirglossari(55,'Nombre%20d&#39;estudiants matriculats de nou ingr&#233;s')
javascript:%20obrirglossari(1,'Nombre%20de%20places%20ofertes%20de%20nou%20acc&#233;s')
javascript:%20obrirglossari(1,'Nombre%20de%20places%20ofertes%20de%20nou%20acc&#233;s')
javascript:%20obrirglossari(2,'R&#224;tio demanda de places/oferta')
javascript:%20obrirglossari(3,'R&#224;tio de demanda de places en 1a opci&#243;/oferta')
javascript:%20obrirglossari(3,'R&#224;tio de demanda de places en 1a opci&#243;/oferta')
javascript:%20obrirglossari(4,'%25%20Estudiants%20de%20nou%20ingr&#233;s matriculats en primera prefer&#232;ncia')
javascript:%20obrirglossari(4,'%25%20Estudiants%20de%20nou%20ingr&#233;s matriculats en primera prefer&#232;ncia')
javascript:%20obrirglossari(5,'%25%20Estudiants%20matriculats%20de%20nou%20ingr&#233;s segons tipus d’acc&#233;s')


3 

 

PAU o assimilats  

BAT + PAU i equivalents  47,73  67,35  70,69  86,54  - 

Diplomats, Llicenciats universitaris o 
assimilats  

2,27  -  -  -  - 

Proves de més grans de 25 anys  6,82  8,16  3,45  3,85  - 

Titulats FP2, assimilats i CFGS  9,09  8,16  6,9  5,77  - 

Nota de tall PAAU  5,08  6,48  6,98  7,28  - 

Nota de tall FP  6,11  6,48  6,98  7,28  - 

Nota de tall M25  6,15  7,25  7,44  6,12  - 

% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris matriculats  

[30,45)  11,36  2,04  3,45  -  - 

[45,55)  9,09  10,2  6,9  -  - 

>55  79,55  87,76  89,66  100  - 

% Matriculats provinents de PAAU per intervals de nota d’accés  

[5,6)  58,82  52,31  52,25  46,85  - 

[6,7)  26,47  36,92  35,14  38,46  - 

[7,10]  14,71  10,77  12,61  14,69  - 

% Matriculats provinents de FP per intervals de nota d’accés  

[6,7)  50  50  54,55  63,64  - 

[7,10]  50  50  45,45  36,36  - 

% Matriculats provinents de M25 per intervals de nota d’accés  

[5,6)  -  16,67  14,29  -  - 

javascript:%20obrirglossari(34,'Nota%20de%20tall%20PAAU')
javascript:%20obrirglossari(35,'Nota%20de%20tall%20FP')
javascript:%20obrirglossari(36,'Nota%20de%20tall%20M25')
javascript:%20obrirglossari(6,'%25%20Estudiants%20de%20nou%20ingr&#233;s matriculats per intervals de cr&#232;dits ordinaris matriculats')
javascript:%20obrirglossari(7,'%25%20Matriculats%20provinents%20de%20PAAU%20per%20intervals%20de%20nota%20d’acc&#233;s')
javascript:%20obrirglossari(28,'%25%20Matriculats%20provinents%20de%20FP%20per%20intervals%20de%20nota%20d’acc&#233;s')
javascript:%20obrirglossari(29,'%25%20Matriculats%20provinents%20de%20M25%20per%20intervals%20de%20nota%20d’acc&#233;s')
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[6,7)  100  66,67  42,86  42,86  - 

[7,10]  -  16,67  42,86  57,14  - 

 

Característiques dels alumnes 

 

Indicador  
2009-

10  
2010-

11  
2011-

12  
2012-

13  
Valor 
Ref.  

% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares  

Batxillerat o FP 2n grau  27,27  18,37  32,76  -  - 

Diplomat o Enginyer Tècnic  11,36  8,16  8,62  -  - 

Dr., Llicenciat, Enginyer o 

Arquitecte  
22,73  28,57  18,97  -  - 

EGB o FP 1r grau  11,36  30,61  25,86  -  - 

estudis primaris  18,18  10,2  13,79  -  - 

Altres/ns/nc  9,09  4,08  -  100  - 

% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència  

Catalunya  95,45  97,96  100  98,08  - 

Illes Balears  4,55  -  -  1,92  - 

País Valencià  -  2,04  -  -  - 

% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència  

Alt Camp  -  -  1,72  -  - 

Alt Empordà  4,55  16,33  13,79  11,54  - 

Alt Penedès  -  2,04  -  1,92  - 

Anoia  -  -  3,45  -  - 

javascript:%20obrirglossari(8,'%25%20Estudiants%20de%20nou%20ingr&#233;s segons el nivell m&#224;xim d’estudis dels pares')
javascript:%20obrirglossari(9,'%25%20Estudiants%20de%20nou%20ingr&#233;s segons CCAA de proced&#232;ncia')
javascript:%20obrirglossari(10,'%25%20Estudiants%20de%20nou%20ingr&#233;s segons comarca de proced&#232;ncia')
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Bages  2,27  -  -  3,85  - 

Baix Camp  -  2,04  1,72  3,85  - 

Baix Empordà  15,91  12,24  3,45  15,38  - 

Baix Llobregat  -  2,04  -  1,92  - 

Barcelonès  2,27  2,04  1,72  -  - 

Fora de Catalunya  4,55  2,04  -  1,92  - 

Garrotxa  2,27  12,24  1,72  1,92  - 

Gironès  34,09  18,37  31,03  15,38  - 

Maresme  9,09  2,04  10,34  7,69  - 

Noguera  2,27  -  -  -  - 

Osona  2,27  4,08  3,45  1,92  - 

Pla de l’Estany  4,55  4,08  5,17  3,85  - 

Ribera d’Ebre  -  -  -  1,92  - 

Ripollès  4,55  -  -  -  - 

Selva  9,09  10,2  13,79  17,31  - 

Vallès Occidental  -  2,04  3,45  3,85  - 

Vallès Oriental  2,27  8,16  5,17  5,77  - 

Fora de Catalunya  4,55  2,04  -  1,92  - 

 

2) Desenvolupament 
 

Professorat 
 

Indicador  
2009-

10  
2010-

11  
2011-

12  
2012-

13  
Valor 
Ref.  
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% Hores de docència impartida 
per doctors  

75,36  64,62  83,33  89,38  - 

% Crèdits realitzats per categoria docent  

Catedràtic  10,87  9,43  11,11  11,43  - 

CEU  -  -  0,91  0,88  - 

Lectors  -  1,89  3,65  3,24  - 

TEU  -  -  2,59  2,65  - 

Titulars i agregats  51,44  42,92  60,96  68,22  - 

Altres  37,69  45,75  20,78  13,57  - 

Mètodes docents 
 

Indicador  
2009-

10  
2010-11  2011-12  

2012-
13  

Valor 
Ref.  

% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent  

Grup gran  55,8  62,26  61,54  61,58  - 

Grup mitjà  36,47  33,02  34,58  36,87  - 

Grup petit  7,73  4,72  3,88  1,55  - 

% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent  

Grup gran  55,8  -  -  -  - 

Grup mitjà  36,47  -  -  -  - 

Grup petit  7,73  -  -  -  - 

Pràctiques d'aula  -  33,02  34,58  36,87  - 

Pràctiques de -  4,72  3,88  1,55  - 

javascript:%20obrirglossari(11,'%25%20Hores%20de%20doc&#232;ncia impartida per doctors')
javascript:%20obrirglossari(11,'%25%20Hores%20de%20doc&#232;ncia impartida per doctors')
javascript:%20obrirglossari(12,'%25%20Cr&#232;dits realitzats per categoria docent')
javascript:%20obrirglossari(50,'%25%20Hores%20de%20cada%20tipus%20de%20grup%20amb%20que%20es%20desplega%20el%20pla%20docent')
javascript:%20obrirglossari(51,'%25%20Hores%20de%20cada%20tipus%20d&#39;activitat amb que es desplega el pla docent')
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laboratori  

Teoria  -  62,26  61,54  61,58  - 

% Hores de cada tipus de grup que rep l'estudiant  

Gran Grup  51,25  63  60,92  60,51  - 

Grup mitjà  42,92  32  35,84  37,62  - 

Grup petit  5,83  5  3,24  1,86  - 

% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant  

Gran grup  51,25  -  -  -  - 

Grup mitjà  42,92  -  -  -  - 

Grup petit  5,83  -  -  -  - 

Pràctiques d'aula  -  32  35,84  37,62  - 

Pràctiques de 

laboratori  
-  5  3,24  1,86  - 

Teoria  -  63  60,92  60,51  - 

Mitjana d'estudiants per tipus de grup  

Gran Grup  44,2  63,27  36,89  34,31  - 

Grup mitjà  56,7  55,84  36,03  33,73  - 

Grup petit  35,9  60,58  41,67  43  - 

 

Campus virtual 
 

Indicador  
2009-

10  
2010-

11  
2011-

12  
2012-

13  
Valor 
Ref.  

Mitjana d'accessos al campus 73,56  61,6  -  -  - 

javascript:%20obrirglossari(13,'%25%20Hores%20de%20cada%20tipus%20de%20grup%20que%20rep%20l&#39;estudiant')
javascript:%20obrirglossari(37,'%25%20Hores%20de%20cada%20tipus%20%20d&#39;activitat  que rep l&#39;estudiant')
javascript:%20obrirglossari(40,'Promig%20d&#39;estudiants per tipus de grup')
javascript:%20obrirglossari(52,'Promig%20d&#39;accesos al campus virtual per estudiant')
https://aserv.udg.edu/DSTITULACIONS/Taulell/Detall/GRAU00000089/2009/52
https://aserv.udg.edu/DSTITULACIONS/Taulell/Detall/GRAU00000089/2010/52
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virtual per estudiant  

 

Pràctiques i mobilitat 
 

Indicador  
2009-

10  
2010-

11  
2011-

12  
2012-

13  
Valor 
Ref.  

% Estudiants titulats amb 
pràctiques externes superades  

-  -  -  -  - 

% Estudiants propis que 
participen en programes de 
mobilitat  

0  0  0  0  - 

3) Sortida 
Satisfacció 

 

Indicador  
2009-

10  
2010-

11  
2011-

12  
2012-

13  
Valor 
Ref.  

Satisfacció dels estudiants amb 

el programa formatiu  
4,39  4,61  4,22  -  - 

Satisfacció dels titulats amb la formació rebuda  

Satisfacció del professorat amb 
el programa formatiu  

-  -  -  -  - 

Taxa d’intenció de repetir estudis  -  -  -  -  - 

Taxa d'intenció de repetir 
universitat  

-  -  -  -  - 

Resultats acadèmics 
 

Indicador  2009-10  
2010-

11  
2011-12  

2012-
13  

Valor 
Ref.  

Nombre de titulats  0  0  0  0  - 

javascript:%20obrirglossari(52,'Promig%20d&#39;accesos al campus virtual per estudiant')
javascript:%20obrirglossari(53,'%25%20Estudiants%20titulats%20amb%20pr&#224;ctiques externes superades')
javascript:%20obrirglossari(53,'%25%20Estudiants%20titulats%20amb%20pr&#224;ctiques externes superades')
javascript:%20obrirglossari(54,'%25%20Estudiants%20propis%20que%20participen%20en%20programes%20de%20mobilitat')
javascript:%20obrirglossari(54,'%25%20Estudiants%20propis%20que%20participen%20en%20programes%20de%20mobilitat')
javascript:%20obrirglossari(54,'%25%20Estudiants%20propis%20que%20participen%20en%20programes%20de%20mobilitat')
javascript:%20obrirglossari(23,'Satisfacci&#243; dels estudiants amb el programa formatiu')
javascript:%20obrirglossari(23,'Satisfacci&#243; dels estudiants amb el programa formatiu')
https://aserv.udg.edu/DSTITULACIONS/Taulell/Detall/GRAU00000089/2009/23
https://aserv.udg.edu/DSTITULACIONS/Taulell/Detall/GRAU00000089/2010/23
https://aserv.udg.edu/DSTITULACIONS/Taulell/Detall/GRAU00000089/2011/23
javascript:%20obrirglossari(25,'Satisfacci&#243; dels titulats amb la formaci&#243; rebuda')
javascript:%20obrirglossari(26,'Satisfacci&#243; del professorat amb el programa formatiu')
javascript:%20obrirglossari(26,'Satisfacci&#243; del professorat amb el programa formatiu')
javascript:%20obrirglossari(27,'Taxa%20d’intenci&#243; de repetir estudis')
javascript:%20obrirglossari(48,'Taxa%20d&#39;intenci&#243; de repetir universitat')
javascript:%20obrirglossari(48,'Taxa%20d&#39;intenci&#243; de repetir universitat')
javascript:%20obrirglossari(56,'Nombre%20de%20titulats')
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Taxa de rendiment a 
primer curs  

0,82  0,86  0,82  -  - 

Taxa de rendiment  0,81  0,85  0,82  -  - 

Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [PAAU]  

[5,6)  0,82  0,79  0,81  -  - 

[6,7)  0,74  0,85  0,81  -  - 

[7,10]  0,86  1  0,82  -  - 

Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [FP]  

[6,7)  0,9  -  0,86  -  - 

[7,10]  0,93  -  0,89  -  - 

Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [M25]  

[5,6)  -  1  -  -  - 

[6,7)  0,71  1  -  -  - 

[7,10]  -  1  1  -  - 

Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [PAAU]  

[5,6)  0,82  0,79  0,81  -  - 

[6,7)  0,74  0,87  0,82  -  - 

[7,10]  0,86  0,96  0,8  -  - 

Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [FP]  

[6,7)  0,9  0,63  0,79  -  - 

[7,10]  0,93  0,93  0,96  -  - 

Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [M25]  

javascript:%20obrirglossari(38,'Taxa%20de%20rendiment%20a%20primer%20curs')
javascript:%20obrirglossari(38,'Taxa%20de%20rendiment%20a%20primer%20curs')
https://aserv.udg.edu/DSTITULACIONS/Taulell/Detall/GRAU00000089/2009/38
https://aserv.udg.edu/DSTITULACIONS/Taulell/Detall/GRAU00000089/2010/38
https://aserv.udg.edu/DSTITULACIONS/Taulell/Detall/GRAU00000089/2011/38
javascript:%20obrirglossari(39,'Taxa%20de%20rendiment')
https://aserv.udg.edu/DSTITULACIONS/Taulell/Detall/GRAU00000089/2009/39
https://aserv.udg.edu/DSTITULACIONS/Taulell/Detall/GRAU00000089/2010/39
https://aserv.udg.edu/DSTITULACIONS/Taulell/Detall/GRAU00000089/2011/39
javascript:%20obrirglossari(14,'Taxa%20de%20rendiment%20a%20primer%20curs%20desagregada%20per%20nota%20d’acc&#233;s [PAAU]')
javascript:%20obrirglossari(15,'Taxa%20de%20rendiment%20a%20primer%20curs%20desagregada%20per%20nota%20d’acc&#233;s [FP]')
javascript:%20obrirglossari(30,'Taxa%20de%20rendiment%20a%20primer%20curs%20desagregada%20per%20nota%20d’acc&#233;s [M25]')
javascript:%20obrirglossari(31,'Taxa%20de%20rendiment%20desagregada%20per%20nota%20d’acc&#233;s [PAAU]')
javascript:%20obrirglossari(32,'Taxa%20de%20rendiment%20desagregada%20per%20nota%20d’acc&#233;s [FP]')
javascript:%20obrirglossari(33,'Taxa%20de%20rendiment%20desagregada%20per%20nota%20d’acc&#233;s [M25]')
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[5,6)  -  1  0,1  -  - 

[6,7)  0,71  0,95  0,97  -  - 

[7,10]  -  1  1  -  - 

Taxa d’abandonament a primer 
curs  

-  -  0,25  0,12  - 

Taxa d’abandonament  -  -  0,27  0,09  - 

Taxa de graduació en t  -  -  -  0  - 

Taxa de graduació en t+1  -  -  -  -  - 

Taxa d’eficiència  -  -  -  -  - 

Durada mitjana dels estudis  -  -  -  -  - 

Inserció laboral 
 

Indicador  2009-10  2010-11  2011-12  2012-13  Valor Ref.  

Taxa d'ocupació  -  -  -  -  - 

Taxa d'adequació de la feina als estudis  

 

 

Valoracions 
 

Valoració de l'entrada  
Les dades d’entrada d’estudiants de primer curs al Grau en Comunicació Cultural continuen essent 
altament positives. És el tercer any del nou Grau de la Facultat de Lletres interdisciplinari i 
contemporaneista i, novament, ha estat capaç d’atreure un important nombre d’estudiants. Sobre 
una oferta de 40 places es va cobrir el 100% de l'oferta, amb un total de 58 estudiants. La ràtio 
existent entre les places ofertes i la demanda va ser molt alta (5,4 demandes per plaça) i les 

demandes en 1ª opció van assolir el 77,59% del total, un xic per sota de l’any anterior, que va ser 
del 83,67%. El Grau en Comunicació cultural continua diversificant considerablement el tipus d'accés 
dels estudiants. L’entrada habitual en els estudis de Lletres, COU+PAU o assimilats, és un 70,69%, 
amb una nota de tall de 6,98, lleugerament superior a la del curs anterior (6,48). La resta 
d’estudiants, per ordre d’importància numèrica, són alumnes altres estudis provinents de PAU o 

assimilats (17,24%), Titulats FP2, assimilats i CFGS (6,9%) amb una nota de tall de 6,98, més 
grans de 25 anys (3,45%) amb una nota de tall de 7,44, alumnes altres estudis provinents de FP2, 

assimilats i CFGS (1,72). Aquest curs, tots els estudiants són provinents de Catalunya (100%). Els 

javascript:%20obrirglossari(16,'Taxa%20d’abandonament%20a%20primer%20curs')
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nous estudiants es reparteixen per diverses comarques del Principat, per bé que un 68,95% prové 

de les comarques gironines, un percentatge un xic menor que el curs 2010-11. Cal destacar la 
presència d’estudiants de l’Alt Camp (1,72), Anoia (3,45), Baix Camp (1,72), Barcelonès (1,72), 
Maresme (10,34), Osona (3,45), Vallès Occidental (3,45) i Vallès Oriental (5,17), fet que confirma la 

capacitat d'atracció del nou Grau en Comunicació Cultural. 
 
Valoració de l'estada  
L'estructura del grau en Comunicació cultural va ser acuradament dissenyada per tal d'assolir una 
bona adquisició de les competències en la formació dels futurs professionals de la Comunicació en 
un sentit ampli (des del periodisme fins a la gestió cultural), tant pel que fa a l’adquisició de 
competències en continguts com a l’adquisició d’habilitats pràctiques i instrumentals, com, en darrer 

terme, a la inserció laboral dels futurs graduats. Per tal de desenvolupar aquest projecte amb el 
màxim de garanties, un 83,33% de les hores de docència són impartides per doctors i el 11,11% 
per catedràtics. D’acord amb la idiosincràsia especial dels estudis de Comunicació cultural a la 
Facultat de Lletres, hi ha un tant per cent del professorat (20,78%) que prové del món professional 

i, per tant, reforça la relació de la UdG amb la societat, el territori i l’actualitat. El curs 2010-11, a 
causa de la disminució de recursos, aquest percentatge ha disminuït notablement (45,75% en el 

curs 2010-11), cosa que ens produeix una certa inquietud, ja que és indispensable la participació de 
professionals externs que garanteixin el bon funcionament i la competitivitat del Grau en 
Comunicació Cultural en relació amb els altres estudis en Comunicació del país. Pel que fa a 
assignatures concretes, cal dir que en el primer curs del Grau en Comunicació cultural totes les 
assignatures són obligatòries i que 24 dels crèdits que s'ofereixen són comuns a tota la Facultat de 
Lletres de la UdG. Tot i tractar-se, per tant, bàsicament de grups grans, les assignatures amb més 
alumnes tenen els desdoblaments suficients per tal de garantir la qualitat dels estudis i el tracte 

personalitzat que distingeix els estudis de Lletres de la UdG. Pel que fa al segon curs del Grau, es 
manté l’obligatorietat dels mòduls i 12 crèdits comuns als estudiants de tota la Facultat, a més dels 
12 crèdits del M3, que els estudiants han d’escollir entre una llista d’assignatures bàsiques dels 
altres estudis i que en un tant per cent molt important han estat d’Història de l’Art. El tercer curs, 
finalment, incorpora el Minor en Lletres 1 (12 crèdits) que els estudiants han de cursar a partir 
d’assignatures d’altres estudis que els permeten una mínima especialització en una àrea de 

coneixement concreta. Novament l’estudi d’Història de l’Art ha estat el que ha acollit més estudiants 

de Comunicació Cultural. 
 
Valoració de la sortida  
A grans trets, les dades que resulten del curs 2011-12 són positives. La taxa de rendiment a primer 
curs ha estat del 0,82, un xic menor que el curs anterior (0,82),cosa que indica la bona tasca 
desenvolupada pel professorat i els esforços realitzats per l'estudi per tal de tutoritzar i orientar el 

conjunt de l'alumnat. Cal destacar que la taxa de rendiment dels estudiants que tenien una nota 
d'accés superior a 7 ha estat de 0,82 (contra l’1 del curs 2010-11) i només una mica més baixa en 
els alumnes que havien entrat amb notes inferiors (0,81). Al mateix temps, cal destacar els bons 
resultats assolits pels alumnes provinents de FP (0,86-0,89) i els estudiants majors de 25 anys (1). 
Finalment, la satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu torna a ser molt alta, un 4,22 
sobre 5, i la taxa d’abandonament del 0,27, per la qual cosa, en conjunt, podem fer una valoració 
positiva dels resultats obtinguts i de la satisfacció del nostre alumnat, per bé que els indicadors no 

són tan positius com els anys anteriors, respectivament 4,61 de satisfacció dels estudiants i 0 

d’abandonament dels estudis. 
 
Propostes de millora  
Els estudis de Comunicació Cultural són encara una novetat dins el panorama de les titulacions 
universitàries a Catalunya i a l’Estat espanyol. L’esforç que ha portat a terme el conjunt de la 
Facultat de Lletres per tal d’iniciar uns estudis humanístics adaptats als nous temps i que es 

beneficien alhora del bo i millor de la tradició consolidada del conjunt dels estudis de Lletres de la 
UdG, s’ha vist compensat per la bona acollida que continua tenint el nou grau per part dels 
estudiants i per les expectatives que mantenim en aquests moments difícils, marcats per la crisi 
econòmica i per la crisi del periodisme entès en el sentit tradicional, per tal de consolidar els estudis 
de Comunicació a la UdG sobre els fonaments del rigor, del coneixement i de la innovació. Esperem, 
doncs, que l’estudi de Comunicació cultural pugui comptar amb la confiança i els recursos suficients 

per a desplegar un Grau innovador que s’ha convertit en una referència per a d’altres universitats, 
com és el cas del Grau en Comunicació i indústries culturals que va començar el curs 2011-2012, a 
la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona i del qual la UdG s’ha de sentir legítimament 

inspiradora. Pel que fa al dia a dia dels estudis, caldria vetllar per l’orientació professional dels 
estudiants i, de cara als darrers cursos, incorporar un major percentatge de participació de 
professionals externs a la Universitat, aquest any molt reduïda a causa dels ajustaments 
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pressupostaris que s’han hagut de fer i que, sense cap mena de dubte, incideixen negativament en 

la qualitat dels estudis. 
 
Composició CQU i aprovació  

La Comissió de Qualitat de la Facultat de Lletres està formada per Joan Ferrer (Degà de la Facultat), 
Narcís Soler (Vicedegà d'estudis i ordenació acadèmica), Pilar del Acebo (Tècnic de qualitat del 
Gabinet de Planificació), Olga Felip (Cap de la Secretaria Acadèmica), Rafel Llussà (representant del 
professorat), Núria Panella (persona externa) i Helena Ventura (estudiant de Lletres) 
Aquest informe va ser aprovat per la comissió de qualitat i la Comissió de Govern de la Facultat de 
Lletres el dia 14 de desembre de 2012.  


