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Informació pública 
 

 
Dades generals de l'estudi    
http://www.udg.edu/tabid/12338/Default.aspx?ID=3107G0209&language=ca-ES 

 
Informació acadèmica general UdG    

http://www.udg.edu/Informacioacademica/Guiadelestudiant/tabid/15235/language/ca-
ES/Default.aspx 
 
Informació acadèmica centre    

http://www.udg.edu/Informacioacademica/Guiadelestudiant/tabid/15235/language/ca-
ES/Default.aspx 
 
Pla d'estudis    
http://www.udg.edu/Estudiants/Guiadelestudiant/Elsnostresestudis/Plansdestudis/tabid/16054/lan
guage/ca-ES/Default.aspx#CiF 
 

Disseny d'assignatures    
http://www.udg.edu/tabid/13296/default.aspx?idpla=3107G0209&anyacad=2011 
 
PAT [opcional]   

 
Pràctiques externes estudi    
http://fepractiques.udg.edu/practiques/php/index.php 

 
Mobilitat UdG    
 
Mobilitat estudi    
http://www.udg.edu/tabid/1299/Default.aspx 
 

TFG [opcional]   
http://tfgeconomiques.udg.edu/ 
 
Professorat [opcional]   
 
 

 

Indicadors 

 
1) Entrada 
 

Indicador  2009-10  2010-11  

Nombre d'estudiants matriculats  -  425  

Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés  -  204  
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Nombre de places ofertes de nou accés  -  210  

Ràtio demanda de places/oferta  -  1,75  

Ràtio de demanda de places en 1a opció/oferta  -  0,72  

% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera 
preferència  

-  86,27  

% Estudiants matriculats de nou ingrés segons tipus d’accés  

Alumnes altres estudis provinents de FP2, assimilats i 
CFGS  

-  3,92  

Alumnes altres estudis provinents de PAU o assimilats  -  18,14  

BAT + PAU i equivalents  -  47,55  

Diplomats, Llicenciats universitaris o assimilats  -  3,43  

Proves de més grans de 25 anys  -  0,49  

Titulats FP2, assimilats i CFGS  -  26,47  

Nota de tall PAAU  -  5  

Nota de tall FP  -  5  

Nota de tall M25  -  5  

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

[15,30)  -  0,49  

[30,45)  -  8,33  

[45,55)  -  28,92  

>55  -  62,25  

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

[5,6)  -  68,9  
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[6,7)  -  23,08  

[7,10]  -  8,03  

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

[5,6)  -  23,81  

[6,7)  -  33,33  

[7,10]  -  42,86  

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

[5,6)  -  66,67  

[6,7)  -  33,33  

 

Indicador  2009-10  2010-11  

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

Batxillerat o FP 2n grau  -  23,53  

Diplomat o Enginyer Tècnic  -  11,27  

Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte  -  12,75  

EGB o FP 1r grau  -  21,57  

estudis primaris  -  19,61  

sense estudis  -  1,96  

Altres/ns/nc  -  9,31  

% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència  

Canàries  -  0,49  

Catalunya  -  98,53  
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Illes Balears  -  0,98  

% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència  

Alt Empordà  -  15,2  

Baix Camp  -  0,49  

Baix Empordà  -  7,35  

Barcelonès  -  0,98  

Fora de Catalunya  -  1,47  

Garrotxa  -  4,9  

Gironès  -  31,37  

Maresme  -  4,41  

Osona  -  1,47  

Pla de l’Estany  -  4,41  

Ripollès  -  0,98  

Selva  -  25  

Vallès Oriental  -  1,96  

Fora de Catalunya  -  1,47  

 

2) Desenvolupament 
 
Professorat 

 

Indicador  2009-10  2010-11  

% Hores de docència impartida per doctors  -  39,93  
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% Crèdits realitzats per categoria docent  

Catedràtic  -  2,95  

Lectors  -  5,86  

TEU  -  8,59  

Titulars i agregats  -  7,91  

Altres  -  74,69  

 

 

Mètodes docents 

 

Indicador  2009-10  2010-11  

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

Gran Grup  -  85,08  

Grup petit  -  14,92  

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

Pràctiques d'aula informàtica  -  7,84  

Teoria  -  85,08  

Treball fi de grau  -  7,08  

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

Gran Grup  -  88,5  

Grup petit  -  11,5  

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

Pràctiques d'aula informàtica  -  3,5  

Teoria  -  88,5  
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Treball fi de grau  -  8  

Promig d'estudiants per tipus de grup  

Gran Grup  -  57,6  

Grup petit  -  28,14  

 

 

Campus virtual 

 

Indicador  2009-10  2010-11  

Promig d'accesos al campus virtual per estudiant  -  82,72  

 

 

Pràctiques i mobilitat 

 

Indicador  2009-10  2010-11  

% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades  -  8,33  

% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat  -  0,94  

 

 

3) Sortida 
 
Satisfacció 

 

Indicador  2009-10  2010-11  

Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu  -  3,88  

Satisfacció dels titulats amb la formació rebuda  

Creativitat  3,71  3,71  

Expressió escrita  4,37  4,37  

Expressió oral  3,77  3,77  

Formació pràctica  3,39  3,39  
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Formació teòrica  4,84  4,84  

Gestió  4,51  4,51  

Habilitats de documentació  3,96  3,96  

Idiomes  2,31  2,31  

Informàtica  4,06  4,06  

Lideratge  3,86  3,86  

Pensament crític  4,19  4,19  

Presa de decisions  4,13  4,13  

Solució de problemes  4,3  4,3  

Treball en equip  4,61  4,61  

Satisfacció del professorat amb el programa formatiu  -  -  

Taxa d’intenció de repetir estudis  44,93  44,93  

Taxa d'intenció de repetir universitat  90  90  

 

 

Resultats acadèmics 

 

Indicador  2009-10  2010-11  

Nombre de titulats  -  12  

Taxa de rendiment a primer curs  -  0,64  

Taxa de rendiment  -  0,68  

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

[5,6)  -  0,57  

[6,7)  -  0,69  
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[7,10]  -  0,98  

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

[7,10]  -  0  

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

[6,7)  -  0,1  

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

[5,6)  -  0,63  

[6,7)  -  0,77  

[7,10]  -  0,92  

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

[5,6)  -  0,65  

[6,7)  -  0,68  

[7,10]  -  0,81  

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

[5,6)  -  0,41  

[6,7)  -  0,2  

Taxa d’abandonament a primer curs  -  -  

Taxa d’abandonament  -  -  

Taxa de graduació en t  -  -  

Taxa de graduació en t+1  -  -  

Taxa d’eficiència  -  1  

Durada mitjana dels estudis  -  1  
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Inserció 

 

Indicador  2009-10  2010-11  

Taxa d'ocupació  87,32  87,32  

Taxa d'adequació de la feina als estudis  

Cap titulació universitària  41,43  41,43  

Titulació específica  42,86  42,86  

Titulació universitària  15,71  15,71  

 
 
 

Valoracions 
 
Valoració de l'entrada  
El Grau en Comptabilitat i finances substitueix la Diplomatura en Ciències Empresarials, que 

aquest curs 2011-12 ja finalitza la docència. La Diplomatura eren uns estudis ben consolidats a les 
comarques gironines i el canvi a Grau sembla que no passa a fer exactament la mateix funció 
social. Tot i que es continuen cobrint pràcticament el 100% de places d'accés ofertes, hi ha un 
major nombre de places que es cobreixen al setembre i això empitjora la qualitat de l'accés. Per 

tant, calen dues actuacions immediates: 1) augmentar la informació a secundària respecte 
aquesta titulació i, 2) fer un seguiment acurat de l'entrada d'estudiants, nivell de preferència, 
notes d'accés,... 
 
Valoració de l'estada  
Els resultats conjunts s'hauran de valorar després de que finalitzi aquest curs 2011-12, que és 

quan sortirà la primera promoció de graduats. Al haver-se fet el desplegament del grau en dos 
cursos, les dades del curs 2010-11, que són les úniques disponibles, no són prou rellevants atès 
que només aporten informació respecte als estudiants que varen cursar els tres anys de la 
diplomatura i només un curs addicional del grau. Per tant, aquests resultats no són prou 
significatius encara. 

Senyalar també, que durant el curs 2010-11, en aquest grau es va realitzar la prova pilot de 
desplegament dels Treballs Final de Grau, amb nova normativa, nova aplicació informàtica de 

gestió integral, avaluació per tribunals,...i l'experiència va ser tan positiva que s'ha extès aquest 
curs 2011-12 a la resta de graus. Cal vetllar però, per la consolidació i qualitat d'aquest projecte 
atès que amb les retallades de professorat i crèdits docents la universitat planteja reduir 
dràsticament el reconeixement d'aquesta tasca al professorat. 
 
Valoració de la sortida  
Els resultats del curs 2010-11, que són les úniques disponibles, no són prou rellevants, atès que 

només aporten informació respecte als estudiants que varen cursar els tres anys de la diplomatura 
i només un curs addicional del grau. Per tant, aquests resultats no són prou significatius encara. 
Caldrà fer el seguiment dels resultats els propers anys, posant-hi especial atenció per avaluar la 
incidència dels canvis en l'entrada, reducció de grups que es poden plantejar per les 
retallades,...atès que es tracta de la titulació més massificada del centre i a la que si destina una 
pitjor dotació de professorat, només el 40% de docència és impartida per doctors i, d'aquests, no 

tots són professors a temps complet.  
Aquest Grau requereix una atenció molt singular per part dels responsables docents del centre i de 
la universitat.  
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Propostes de millora  
- Reforçar el paper dels Consells d'Estudi en la coordinació de la docència i seguiment dels 
resultats acadèmics. 

- Cal potenciar les pràctiques en empreses dins l'entorn Erasmus, Sicue-Séneca i Prometeu.  
- L'impuls de la docència en anglès i l'aplicació de noves metodologies docents ha de ser un 
element important de qualitat en els estudis de Comptabilitat i Finances. 
- Calen actuacions decidides i urgents en matèria de professorat, fomentant en primer terme la 
promoció acadèmica de la plantilla actual i, de manera complementària, incorporant professorat 
senior a curt termini, per la via de la captació o la promoció. 
Totes aquestes propostes de millora formen part de la reflexió estratègica 2010, cal continuar 

avançant en totes. 
 
Composició CQU i aprovació  
Al ser el primer any en què es realitza aquest informe de seguiment, s'ha considerat més adequat 

aprovar-lo en Comissió de Govern de la Facultat. D'aquesta manera, tots els membres han pogut 
avaluar globalment el conjunt de titulacions del centre, un element imprescindible per prendre 

mesures de millora més ben planificades i coordinades. 
 
Aprovat en la Comissió de Govern del dia 14 de març de 2012. 
 

 


