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Consideracions:

El Reial decret 1393/2007 estableix que les agències d’avaluació de la qualitat han de fer un “seguiment dels títols
registrats, basant-se en la informació pública disponible, fins al moment en què s’hagin de sotmetre a l’avaluació per
renovar-ne l’acreditació”.
Aquest seguiment queda a càrrec de les universitats segons el que estableixin els propis sistemes de garantia de qualitat.
AQU Catalunya pot establir la necessitat de fer arribar aquests informes de seguiment a l’Agència amb la periodicitat
que consideri oportuna, per tal de fer el seguiment dels títols que puguin presentar diferents problemàtiques.
El SGIQ de la UdG estableix al procediment P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació: Atès que AQU
Catalunya ha establert que el procediment de seguiment de les titulacions s’ha d’alinear amb el procediment
d’acreditació de les mateixes, el contingut de l’ISC és el mateix que el fixat per als informes d’acreditació. Caldrà
elaborar els ISC anualment. Tanmateix, i per tal de centrar la reflexió en els aspectes més rellevants, els ISC anuals
consistiran en la valoració dels apartats 3 (Valoració de l’assoliment dels estàndards de qualitat) i 4 (Valoració i
proposta del pla de millora).
En el cas de títols que presenten una acreditació amb modificacions obligatòries, AQU Catalunya demana la presentació
d’un informe de seguiment en el termini de 2 anys a partir de l’acreditació.
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1. Dades identificadores
Universitat

Universitat de Girona

Nom del Centre

Facultat de Ciències

Dades de contacte

C/ Mª Aurèlia Campmany, 69
17003 Girona
Deg.ciencies@udg.edu
Tel. 972418710

Responsables de l’elaboració de l’informe de seguiment
Nom i cognoms

Càrrec

Responsabilitat

Jesús Colprim i Galceran

Degà

President de la CQC

Mònica Iglesias i Juncà

Secretaria acadèmica i vicedegana de
qualitat

Responsable de Qualitat del Centre

Composició de la Comissió de Qualitat del Centre Docent que aprova l’informe de seguiment
(allargueu / escurceu la llista tant com us calgui)
Nom i cognoms

Càrrec

Responsabilitat

Jesús Colprim i Galceran

Degà

President de la CQC

Mònica Iglesias i Juncà

Secretaria acadèmica i vicedegana de
qualitat

Responsable de Qualitat del Centre

Oriol Vidal Fàbrega

Coordinador de l’estudi de Biologia

Coordinador/a de l’estudi de Biologia

Mercè Figueras Vall-Llosera

Coordinadora de l’estudi de Biotecnologia

Coordinador/a
Biotecnologia

Anna Menció

Coordinadora de l’estudi de Ciències
Ambientals

Coordinadora de l’estudi de Ciències
Ambientals

Montse Rodríguez Pizarro

Coordinadora de l’estudi de Química

Coordinadora de l’estudi de Química

Xavier Vila Portella

Vicedegà d’estudis i estudiants

Vicedegà d’estudis i estudiants

Margarita Casadevall Maso

Professora del departament de Ciències
Ambientals

Representant PDI

Marina Roldan Borassi

Professora del departament de Biologia

Representant PDI

Manuela Hidalgo Muñoz

Professora del departament de Química

Representant PDI

Marta Viltró Romo

Cap de secretaria acadèmica

Representant del PAS

Joan Sarquella Ventura

de

l’estudi

Representant extern

Laia Vicens Serra

Estudiant de màster

Representant estudiants de màster

Miguel Garcia Ibañez

Estudiant de grau de biologia

Representant estudiants de grau

Ioana-Cezara Hrom

Estudiant de grau de biotecnologia

Representant estudiants de grau
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Maria Dolors Balaguer Condom

Coordinadora màster Ciència i Tecnologia
de l’aigua

Representant coordinadors màsters FC

Elisabet Kádar Garcia

Coordinadora del màster
Molecular i Biomedicina

Biologia

Representant coordinadors màsters FC

Margarida Castañer Vivas

Coordinadora del màster Canvi Ambiental

Representant coordinadors màsters FC

Pedro Salvador Sedano

Coordinador del màster Catàlisi Avançada
i Modelització Molecular

Representant coordinadors màsters FC

Roser Maeso Alemany

Administradora de la facultat

Secretaria

Pilar del Acebo Peña

Tècnic GPA

Membre del GPA
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Titulacions impartides al Centre curs 2015-16
Denominació

Codi RUCT

Crèdits
ECTS

Any
d’implantació

Responsable ensenyament/
Coordinador de màster

Grau en Biologia

2501043

240

2009-10

Oriol Vidal Fàbrega

Grau en Biotecnologia

2501044

240

2009-10

Mercè Figueras Vall-llosera

Grau en Ciències Ambientals

2501045

240

2009-10

Conxi Rodríguez Prieto

Grau en Química

2501046

240

2009-10

Montse Rodríguez Pizarro

Màster en Biologia Molecular i Biomedicina

4312516

60

2010-11

Elisabeth Kádar

Màster en Canvi Ambiental

4313803

60

2013-14

Mita Castañer Vivas

Màster en Ciència i Tecnologia de l’Aigua

4313801

60

2013-14

Marilós Balaguer Condom

Màster en Catàlisi Avançada i Modelització
Molecular

4313793

60

2013-14

Pedro Salvador Sedano

Data d’aprovació de l’informe de seguiment:





Aprova per la Comissió de Qualitat del Centre en la sessió 1/2017 el dia 15/2/2017
Aprovada per la Junta de Facultat de Ciències en la sessió 1/2017 el dia 16/2/2017
Aprovada per Comissió de Qualitat en la sessió 2/2017 el dia 27/2/2017
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2. Procés d’elaboració de l’informe de seguiment (ISC)
AQU Catalunya estableix que el procediment de seguiment de les titulacions s’ha d’alinear amb el procediment
d’acreditació de les mateixes, el contingut de l’ISC és el mateix que el fixat per als informes d’acreditació. Tanmateix, i
per tal de centrar la reflexió en els aspectes més rellevants, els ISC anuals consistiran en la valoració dels apartats 3
(Valoració de l’assoliment dels estàndards de qualitat) i 4 (Valoració i proposta del pla de millora).
L’elaboració d’aquest informe de seguiment ha seguit el procediment del SGIQ de la UdG P4 Seguiment dels resultats
i millora de la titulació.
Per a la seva elaboració s’han utilitzat tota la informació recollida en el catàleg d’evidències i el corpus d’indicadors
definits com a necessaris en el seguiment de les titulacions, seguint les directrius d’AQU Catalunya i facilitats per la
Universitat i l’escola. Totes aquestes evidències estan recollides en un aplicatiu informàtic que està a disposició de tots
els membres de la Comissió de Qualitat del Centre.
El Consell de Govern de la UdG va aprovar, el 28 de maig de 2015, 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.
Aquest reglament fixa la creació, composició i funcions de les Comissió de Qualitat de Centre Docent (CQC). Aquesta
comissió és l’òrgan responsable dels processos de qualitat relatius a les titulacions oficials de cada centre docent. la
CQC haurà de vetllar per la qualitat en el plantejament i desplegament dels processos de verificació, seguiment,
modificació i acreditació dels estudis de grau i de màster impartits en el centre, així com també dels processos del SGIQ
a nivell de centre docent.
Ha estat aquesta Comissió de Qualitat del centre qui ha analitzat les evidències i aprovat aquest informe de seguiment i
el pla de millora en la seva sessió de data 15 de Febrer de 2017.

No s’han trobat especials dificultats a l’hora de disposar dels indicadors i evidències que han servit per a l’anàlisi de les
titulacions.

La Junta de la Facultat de Ciències va aprovar l’informe de seguiment en la sessió 1/2017 de 16 de Febrer de 2017.
La Comissió de Qualitat de la Universitat va analitzar i aprovar l’ISC en la sessió 2/17, de 27 de Febrer de 2017.
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3. Valoració de l’assoliment dels estàndards d’acreditació
En aquest apartat es presenten breument i es discuteixen els objectius i accions recollits al Pla de millora per a cada
estàndard, i es proposen també nous objectius de millora per a alguns dels estàndards. L’explicació detallada del
seguiment fet per a cada acció es pot consultar a l’apartat 4 (Pla de millora).

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.

No hi ha cap modificació respecte a la verificació de les titulacions.

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.

Els objectius de millora corresponents a aquest subestàndard són:
Codi

Objectiu

Tancada

IAI/14/03

Garantir uns criteris de selecció més robustos, objectius i equitatius de les competències
generals

Sí

IAI/14/04

Adaptar el pla d’estudis del màster al RD861/2010 per impartir un sol TFM i eliminar els
itineraris

Sí

IAI/14/05

Minimitzar els efectes negatius de la implantació de les modificacions sobre el
desenvolupament curricular dels estudiants

Sí

ISC/17/01

Incorporar el requeriment que els estudiants acreditin el nivell B2 del MECR d'una tercera
llengua per a l'obtenció del/s títols de grau del centre

No

ISC/17/02

Millorar la seqüència de continguts a les assignatures de segon curs (Grau de Química)

No

ISC/17/03

Intercanviar l'assignatura de 'Tècniques de reconeixement del subsòl' (del mòdul de
'Tecnologia Ambiental Avançada'), per l'assignatura de 'Economia del Medi Ambient' (del
mòdul de Gestió Ambiental Avançada')

No

IAI/14/03: Les tres accions de millora contemplades (criteris d’avaluació del PAT, reducció de nombre de competències
i Pla d’avaluació de les competències generals) s’han dut a terme i han permès assolir l’objectiu. En el cas de les dobles
titulacions, com que els estudiants cursen totes les assignatures obligatòries de cadascun dels dos graus, es garanteix
l’assoliment de les competències.
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IAI/14/04: S’ha dut a terme l’adaptació del màster al RD861/2010 i actualment s’imparteix un sol TFM , s’han eliminat
itineraris i seguint les recomanacions de l’AQU un mínim de 25% dels crèdits impartits corresponen a assignatures
obligatòries de caràcter disciplinari. L’objectiu s’ha assolit amb avaluació favorable de l’AQU en data 29/07/2015 al
conjunt d’aquestes modificacions.
IAI/14/05: Les cinc accions de millora contemplades (confecció de taules d’adaptacions, informar als estudiants,
facilitar modificacions de matrícula, adaptar continguts i inclusió en l’IS) s’han dut a terme i han permès assolir
l’objectiu.
ISC/17/01: El requeriment de l’acreditació de tercera llengua és un objectiu de millora nou.
El pla d’estudis i l’estructura del currículum són coherents amb el perfil de competències a tots els estudis. Per als graus
de Química i CC.AA. Es proposen dos nous objectius de millora (ISC/17/02 i ISC/17/03) amb la finalitat de
reorganitzar el currículum i millorar la coherència dels mòduls optatius, respectivament.

1.3. Els estudiants admesos tenen el perfil d’accés adequat per a la titulació i el
seu nombre és coherent amb el nombre de places ofertes.

Els objectius de millora corresponents a aquest subestàndard són:
Codi

Objectiu

Tancada

IAI/14/06

Anivellar els coneixements dels estudiants que accedeixen de nou a les titulacions de grau

No

IAI/14/07

Disposar d’un nombre suficient de matriculats cada any

No

IAI/14/27

Incrementar el nombre i nivell dels estudiants matriculats

Si

IAI/14/06: Les dues accions de millora contemplades (desenvolupar material didàctic de suport i sessions de
tutorització) s’han dut a terme només de manera parcial i el resultat no ha estat totalment satisfactori. Tot i això es
considera que són accions ben enfocades que es continuaran desenvolupant.
IAI/14/07: Es mantenen les accions engegades en el curs 2014-15 per tal de millorar el nombre de matriculats en el
màster BMB. Aquestes accions inclouen xerrades informatives a principi de curs als estudiants de quart curs de graus
afins a la temàtica del màster, difusió via facebook del màster i d’activitats científiques relacionades i captació
d’estudiants de fora de l’UdG. El nombre d’estudiants matriculats ha augmentat els cursos 2014-15 i 2015-16, malgrat
que no s’arriba encara al nombre de places ofertes.
IAI/14/27: Les dues accions de millora contemplades (organització de les activitats de difusió, implantació de les dobles
titulacions) s’han dut a terme i han permès assolir l’objectiu de forma notablement satisfactòria. Queda establert un pla
d’activitats de difusió consolidat que es repeteix cada any i que confiem que ens permetrà mantenir el nombre de
matriculats i les notes d’accés. Només el percentatge de matriculats en primera opció és millorable. Malgrat les
activitats de difusió realitzades els alumnes escullen les titulacions en base a d’altres factors. Per exemple creiem que la
lleugera disminució de primeres opcions a Biotecnologia està relacionada amb l’oferta del grau de Medicina de la UdG.
En qualsevol cas si la disminució s’accentua ens plantejaríem un nou objectiu de millora.

Valoració dels principals indicadors:
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Taules per als graus

Taula G1.1 Oferta, demanda i matrícula

Demanda en primera opció

-

Curs
2013-14
18

Nombre de places ofertes de nou accés

-

10

10

10

Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés

-

10

10

9

% d’accés en matrícula a setembre

-

0

0

0

% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència
Doble Titulació Grau en Biologia/ Grau en Ciències
Ambientals
Demanda en primera opció

-

-

80
Curs
2013-14
14

80
Curs
2014-15
25

88.89
Curs
2015-16
27

Nombre de places ofertes de nou accés

-

10

10

10

Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés

-

13

11

14

% d’accés en matrícula a setembre

-

0

0

0

Curs
2012-13
84

61.54
Curs
2013-14
77

81.82
Curs
2014-15
81

92.86
Curs
2015-16
94

Nombre de places ofertes de nou accés

105

95

95

95

Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés

106

101

95

97

0

0

0

0

43.4
Curs
2012-13
73

52.48
Curs
2013-14
45

43.16
Curs
2014-15
42

60.82
Curs
2015-16
74

Nombre de places ofertes de nou accés

60

60

60

60

Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés

59

60

58

72

% d’accés en matrícula a setembre

0

0

0

0

61.02
Curs
2012-13
30

58.33
Curs
2013-14
51

62.07
Curs
2014-15
49

59.72
Curs
2015-16
46

Nombre de places ofertes de nou accés

80

70

70

70

Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés

77

72

70

69

7.79

0

0

4.35

46.75
Curs
2012-13
34

63.89
Curs
2013-14
58

57.14
Curs
2014-15
79

59.42
Curs
2015-16
53

60

60

60

60

Doble Titulació Grau en Biologia/ Grau en Biotecnologia

% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència
Grau en Biologia
Demanda en primera opció

% d’accés en matrícula a setembre
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència
Grau en Biotecnologia
Demanda en primera opció

% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència
Grau en Ciències Ambientals
Demanda en primera opció

% d’accés en matrícula a setembre
% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència
Grau en Química
Demanda en primera opció
Nombre de places ofertes de nou accés
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Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés

63

61

71

67

% d’accés en matrícula a setembre

7.94

4.92

0

0

% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència

74.6

85.25

85.92

68.66

Curs
2012-13
Curs
2012-13
Curs
2012-13
9.02
9.02
Curs
2012-13
10.14
10.14
Curs
2012-13
6.34
6.34
Curs
2012-13
5.11
5.11

Curs
2013-14
10.71
10.71
Curs
2013-14
9.02
9.02
Curs
2013-14
7.57
7.57
Curs
2013-14
9.09
9.09
Curs
2013-14
5.62
5.62
Curs
2013-14
5
5

Curs
2014-15
9.94
9.94
Curs
2014-15
9.81
9.81
Curs
2014-15
8.8
8.8
Curs
2014-15
5.8
5.8
Curs
2014-15
5.98
5.98
Curs
2014-15
6.3
6.3

Curs
2015-16
11.35
11.35
Curs
2015-16
10.23
10.23
Curs
2015-16
9.45
9.45
Curs
2015-16
9.72
9.72
Curs
2015-16
5.73
5.73
Curs
2015-16
5.96
5.96

Taula G1.2. Nota de tall
Doble Titulació Grau en Biologia/ Grau en Biotecnologia
Nota de tall CFGS
Nota de tall PAAU
Doble Titulació Grau en Biologia/ Grau en Ciències
Ambientals
Nota de tall CFGS
Nota de tall PAAU
Grau en Biologia
Nota de tall CFGS
Nota de tall PAAU
Grau en Biotecnologia
Nota de tall CFGS
Nota de tall PAAU
Grau en Ciències Ambientals
Nota de tall CFGS
Nota de tall PAAU
Grau en Química
Nota de tall CFGS
Nota de tall PAAU
Taula G1.3. Nota d’accés
Percentatge de nota d’accés
Doble Titulació Grau en Biologia/ Grau en
Biotecnologia
Batxillerat / COU amb PAU *

5-6

6-7

7-8

8-9

+9

0

0

25

64.29

10.71

0

0

0

0

0

5-6

6-7

7-8

8-9

+9

-

25.81

58.06

9.68

6.45

0

0

0

0

0

Grau en Biologia

5-6

6-7

7-8

8-9

+9

Batxillerat / COU amb PAU *

7.23

45.14

37.66

6.48

3.49

0

26.83

53.66

17.07

2.44

Grau en Biotecnologia

5-6

6-7

7-8

8-9

+9

Batxillerat / COU amb PAU *

3.45

17.67

59.91

16.81

2.16

CFGS*

6.67

13.33

40

33.33

6.67

CFGS*
Doble Titulació Grau en Biologia/ Grau en
Ciències Ambientals
Batxillerat / COU amb PAU *
CFGS*

CFGS*
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Grau en Ciències Ambientals

5-6

6-7

7-8

8-9

+9

Batxillerat / COU amb PAU *

41.6

46.64

9.66

1.68

0.42

CFGS*

17.65

52.94

26.47

2.94

0

5-6

6-7

7-8

8-9

+9

Batxillerat / COU amb PAU *

24.02

41.48

20.52

10.92

3.06

CFGS*

15.38

61.54

23.08

0

0

Grau en Química

Taula G1.4. Via d’accés
Curs 2015-16
Doble Titulació Grau en Biologia/ Grau en Biotecnologia
Batx./COU amb PAU
FP2, CFGS + Univ FP2/ CFGS
Univ. Batx./ COU + Diplomat. Llicenciat
Més grans de 25 anys + Més grans de 40 anys
Altres accessos
Doble Titulació Grau en Biologia/ Grau en Ciències Ambientals
Batx./COU amb PAU
FP2, CFGS + Univ FP2/ CFGS
Univ. Batx./ COU + Diplomat. Llicenciat
Més grans de 25 anys + Més grans de 40 anys
Altres accessos
Grau en Biologia
Batx./COU amb PAU
FP2, CFGS + Univ FP2/ CFGS
Univ. Batx./ COU + Diplomat. Llicenciat
Més grans de 25 anys + Més grans de 40 anys
Altres accessos
Grau en Biotecnologia
Batx./COU amb PAU
FP2, CFGS + Univ FP2/ CFGS
Univ. Batx./ COU + Diplomat. Llicenciat
Més grans de 25 anys + Més grans de 40 anys
Altres accessos
Grau en Ciències Ambientals
Batx./COU amb PAU
FP2, CFGS + Univ FP2/ CFGS
Univ. Batx./ COU + Diplomat. Llicenciat
Més grans de 25 anys + Més grans de 40 anys
Altres accessos
Grau en Química
Batx./COU amb PAU
FP2, CFGS + Univ FP2/ CFGS
Univ. Batx./ COU + Diplomat. Llicenciat
Més grans de 25 anys + Més grans de 40 anys
Altres accessos

N
9
0
0
0
0
N
12
1
0
0
1
N
78
11
0
0
8
N
63
3
0
0
6
N
53
8
0
0
8
N
56
4
0
0
7

%
100%
0%
0%
0%
0%
%
86%
7%
0%
0%
7%
%
80%
11%
0%
0%
8%
%
88%
4%
0%
0%
8%
%
77%
12%
0%
0%
12%
%
84%
6%
0%
0%
10%

Els indicadors d’accés de tots els graus mostren, en general, un perfil satisfactori d’entrada d’estudiants. És destacable
l’evolució positiva dels graus de Biologia i Ciències Ambientals pel que fa a la nota de tall i al percentatge d’accés en
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primera preferència. Per altra banda, l’ajustament de nombre d’entrada d’alumnes a les dobles titulacions i a CCAA i a
Biologia pot millorar aquests valors i probablement portarà a que la matrícula del grau de CCAA es completi el mes de
juny. Pel que fa al grau de Biotecnologia, tot i que la nota de tall és baixa el curs 2014-2015, el percentatge d’estudiants
matriculats a la titulació provinents de les PAAU que tenen una nota major a 7 augmenta progressivament els últims
tres cursos analitzats (de 2013/2014 a 2015/2016 : 71%, 74% i 78%).
Cal mencionar que una conseqüència de la implantació de les dobles titulacions ha estat un increment en la complexitat
de la planificació dels horaris. Els problemes s’han solucionat a mesura que s’han anat detectant. Quan s’hagi completat
aquesta implantació es farà una valoració de l’organització.
Pel que fa a la implantació dels plans d’estudis de les memòries verificades, no es programen tots els mòduls optatius en
els graus de Química, CCAA i Biotecnologia. En concret, en el grau de Química es programen els quatre mòduls de
tipus A però no així les assignatures incloses al mòdul “Complements específics en ciències químiques”. En el cas de
Biotecnologia només es programen dues assignatures del mòdul de “Molècules biotecnològiques” i en el cas de CCAA
no es programa el mòdul “Aspectes socials de les ciències ambientals”. El motiu és el número limitat d’estudiants que
cursen 4t fins el moment i a l’exigència, per part de la UdG, d’un nombre mínim de 10 estudiants per assignatura.
Tanmateix, l’oferta programada cada curs és suficient per tal que els estudiants tinguin una optativitat
d’aproximadament 1:2. En el màster de Biologia Molecular i Biomedicina es programen totes les assignatures tot i que
si la demanda no arriba a 5 alumnes (nombre mínim d’estudiants per assignatura de màster exigit per UdG),
l’assignatura no s’imparteixi. Aquesta situació s’ha donat en els 2 darrers cursos en una sola de les 16 assignatures
optatives programades i s’espera que amb l’increment en el nombre d’estudiants matriculats en els propers cursos
aquesta situació no es repeteixi.

Taules per als màsters
Taula M1.1. Oferta, demanda i matrícula
Màster Universitari en Biologia Molecular i Biomedicina
Nombre de places ofertes de nou accés

Curs
2012-13
25

Curs
2013-14
25

Curs
2014-15
25

Curs
2015-16
25

20

9

19

17

Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés

Taula M1.2. Procedència
Indicadors
Estudiants que provenen de la mateixa universitat
Estudiants que provenen d’altres universitats del SUC
Estudiants que provenen d’altres universitats de l’estat
Estudiants que provenen d’universitats estrangeres

Curs 201213
18
2
0
0

Curs 201314
5
4
0
0

Curs 201415
16
4
0
0

Curs 201516
16
1
1
2

Es confirma una recuperació en el nombre d’estudiants matriculats en el màster respecte del curs 2013-2014. S’espera
que amb les accions engegades en el curs 2014-2015 (IAI/14/07), l’oferta de places (25) s’arribi a cobrir en els propers
cursos. Cal destacar un increment en el nombre d’estudiants provinents d’universitats estrangeres en el darrer curs. Des
del centre de postgrau de la Universitat de Girona s’han iniciat accions en el curs 2015-2016 per la captació d'estudiants
estrangers mitjançant beques específiques com les beques cofinançades SENESCYT-Universitat de Girona per
ciutadans equatorians i els ajuts Universitat de Girona /Banc de Santander de matrícula per a estudiants amb residència
legal en països diferents d'Espanya. Aquestes accions es mantindran en els propers cursos on esperem que aquest
increment sigui més significatiu.
Informe de seguiment del curs 2015-2016 – Facultat de Ciències
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Pel que fa a l’àmbit de procedència, tots els estudiants han estat d’àmbits afins amb l’excepció d’un llicenciat en dret
que va cursar el màster del 2013 al 2015, amb la qual cosa se’n fa una valoració molt positiva.

1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació adequats.
L’objectiu del Pla de millora relacionat amb aquest subestàndard és el següent:
Codi

Objectiu

Tancada

IAI/14/08

Millorar la coordinació i reduir les conseqüències negatives per a la formació dels
estudiants que se’n deriven

Sí

Els solapaments de continguts s’han anat discutint als consells d’estudi i s’han resolt majoritàriament. A partir d’ara es
continuarà amb aquest tipus de dinàmica per tal de detectar futurs problemes.

1.5. L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un
impacte positiu sobre els resultats de la titulació.
No s’ha detectat cap incidència pel que fa a l’aplicació de les normatives.

Valoració general:
Es considera que l’estàndard 1 S’ASSOLEIX. La tendència dels indicadors d’entrada d’estudiants és positiva i podria
indicar que en el futur es pugui assolir l’excel·lència per aquest estàndard.
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Estàndard 2: Pertinència de la informació pública

2.1. La institució publica informació veraç, completa, actualitzada i accessible
sobre les característiques de la titulació i el seu desenvolupament operatiu.

Els objectius de millora associats a aquest subestàndard són:
Codi

Objectiu

Tancada

IAI/14/09

Publicar una informació veraç i actualitzada sobre les competències i activitats vinculades a
cada assignatura (Graus)

Sí

IAI/14/10

Millorar la informació disponible per als potencials estudiants estrangers (BMB)

Sí

IAI/14/14

Publicar les competències de cada titulació en la seva pàgina principal

No

IAI/14/15

Aconseguir que tot el personal de la FC tingui la plana web personal activada i actualitzada

No

IAI/14/16

Incorporar els resultats d’aprenentatge a l’inici de la vista pública del web de la FC i de la
UdG

Sí

IAI/14/17

Fer més visible i accessible la informació del TFG i de Pràctiques en Empresa

Sí

IAI/14/09: Durant l’elaboració de l’autoinforme d’acreditació es van detectar algunes mancances i incorreccions en la
informació publicada a les fitxes de les assignatures de les titulacions de Grau, especialment en relació a les
competències associades i les activitats formatives. La modificació dels plans d’estudi realitzada el 2014 va comportar
una nova codificació de les assignatures i un nou llistat de competències. En conseqüència, es va haver de reelaborar la
informació de les fitxes i en aquest procés es van eliminar completament els problemes que presentava la versió
anterior. Únicament se’n farà un seguiment en cas de futures modificacions. (evidència 3.2.1)
IAI/14/10: En el cas del màster, s’ha traduït la seva web a l’anglès. D’aquesta manera, la informació pot arribar més
fàcilment als estudiants potencials d’altres països europeus. (evidència 3.2.2)
IAI/14/14 i IAI/14/16: En el procés d’acreditació es va posar de manifest la poca visibilitat dels resultats d’aprenentatge
i de les competències a través de la web i es van proposar com a objectius la millora de la seva publicació. La UdG,
però, va decidir equiparar els resultats d’aprenentatge a les competències i per tant des de la FC es va tancar l’objectiu
IAI/14/16 en considerar que quedava incorporat dins l’objectiu IAI/14/14. Es va instar el Gabinet de Planificació i
Avaluació i el Servei de Gestió Acadèmica per tal que incloguessin les competències de cada titulació a la seva vista
pública. Durant l’any 2016 s’ha aprovat realitzar aquesta acció de forma transversal a totes les titulacions de la UdG i es
preveu començar-ne la publicació a partir del curs 2017/18, de manera que s’ajorna el termini de compliment d’aquest
objectiu per a l’any 2018.
IAI/14/15: Des del Deganat de la FC s’ha instat el professorat perquè actualitzi i faci públics els seus currícula
acadèmic i professional al web institucional, ja que bona part del professorat no tenia la plana web personal activada i/o
la informació actualitzada i per tant aquesta informació era poc visible públicament. Un cop finalitzat el curs 2015/16,
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ho havia fet un 64% del professorat. És una millora rellevant però que no permet assolir encara el llindar mínim
d’acceptació del 75%, de manera que aquest objectiu segueix pendent d’acabar-se d’assolir. (evidència 3.2.3)
IAI/14/17: Per tal de fer més visible i accessible aquesta informació, s’han elaborat i publicat unes guies per a la
realització del TFG i les PE, respectivament. No ha estat possible, per limitacions legals, publicar el llistat d’empreses
on es poden realitzar aquestes activitats. Per tant, aquesta acció s’ha hagut de reconduir però es garanteix l’accés dels
estudiants a la informació sobre les empreses que desitgen ser visibles a través de la plataforma de PE. (evidències 3.2.4
i 3.2.5)

S’han assolit la majoria dels objectius de millora plantejats per a aquest subestàndard i no s’han detectat altres
mancances que facin necessari el plantejament de nous objectius. Resten pendents de completar el IAI/14/14, la
finalització del qual s’ha hagut d’ajornar, i el IAI/14/15, que està en procés de millora però no ha assolit encara el
llindar mínim d’acceptació.

2.2. La institució publica informació sobre els resultats acadèmics i de satisfacció.
Els objectius de millora associats a aquest subestàndard són:
Codi

Objectiu

Tancada

IAI/14/11

Mostrar en tot moment la informació el més actualitzada possible de l’aplicació de seguiment
de les titulacions

Sí

IAI/14/12

Millorar el conjunt d’indicadors requerits en el programa de seguiment de titulacions oficials
alineant al màxim els indicadors de seguiment amb els de l’acreditació

Sí

Durant l’elaboració de l’autoinforme d’acreditació es va detectar que l’aplicatiu de seguiment de les titulacions, on es
publiquen els indicadors i els resultats, funcionava incorrectament. A més, els indicadors que es feien públics no
coincidien amb els requeriments de la guia de seguiment d’AQU, que poc abans s’havia modificat. Per corregir aquestes
mancances, es va realitzar una redefinició del corpus d’indicadors, calculant-los i fent-los públics amb la màxima
actualització possible. El resultat és un nou aplicatiu d’indicadors de la titulació que, des del curs 2015/16, els fa
visibles públicament en el moment que les dades esdevenen consolidades i que s’actualitza anualment. Els indicadors
publicats s’actualitzen en funció dels indicadors requerits per AQU. (evidència 3.2.6).
Per tant, tots els objectius de millora plantejats per a aquest subestàndard es poden considerar assolits. A més, no s’han
detectat altres mancances que requereixin nous objectius de millora.

2.3. La institució publica el SGIQ en què s’emmarca la titulació i els resultats del
seguiment i l'acreditació de la titulació.
L’únic objectiu de millora associat a aquest subestàndard és:
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Codi

Objectiu

Tancada

IAI/14/13

Disposar de tota la informació relativa a la història de cada titulació amb accés obert i fàcil

Sí

La informació dels indicadors i els informes relatius a cada titulació, que es trobava repartida en diverses planes i en
alguns casos amb accés restringit, s’ha millorat gràcies a l’actualització de la pàgina web de qualitat de la UdG, que
mostra aquesta informació en obert i actualitzada. (evidència 3.2.7).
Per tant, tots els objectius de millora plantejats per a aquest subestàndard es poden considerar assolits. A més, no s’han
detectat altres mancances que requereixin nous objectius de millora.

Valoració general i evidències:
Tot i que no s’han pogut tancar tots els objectius de millora, el grau d’assoliment d’aquest estàndard ha millorat
considerablement des de l’acreditació de les titulacions del centre. En conseqüència, es pot considerar que
S’ASSOLEIX completament. A més, està en un procés de millora continuada que, un cop s’hagin complert els
objectius pendents, pot conduir a una situació de progrés vers l’excel·lència.

Evidències per a l’estàndard 2:
Codificació
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7

Descripció
Pàgina web de la FC amb accés a la informació dels Graus i Màsters
Pàgina web en anglès del Màster BMB
Pàgina web del personal de la FC
Guia de TFG
Guia de Pràctiques en Empreses
Indicadors de seguiment actualitzats
Pàgina web de qualitat de la UdG
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Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació

3.1. El SGIQ implementat té processos que garanteixen el disseny, l'aprovació, el
seguiment i l'acreditació de les titulacions.

L’Objectiu del Pla de millora relacionat amb aquest subestàndard és el següent:
Codi
IAI/14/22

Objectiu
Tenir un procediment adaptat a la realitat de l’acreditació

Tancada
Sí

IAI/14/22 La Comissió de Qualitat de la UdG va aprovar a 14 de setembre de 2014 el procediment P28 d'acreditació de
titulacions. Tanmateix la revisió del Procediment P4 el gener de 2015, de Seguiment de resultats i millora de la
titulació, així com l'aprovació del procediment P31 el juny de 2016 del procés de gestió de la millora dels centres
docents, garanteix la participació activa de tots els grups d'interès en el procés d'acreditació i seguiment de les
titulacions del centre. Objectiu de millora tancat donat que s’han assolit els objectius. (evidència 3.3.1).

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.

Objectius del Pla de millora relacionats amb aquest subestàndard:
Codi
IAI/14/01

Objectiu
Tancada
Conèixer què opina el professorat sobre el perfil formatiu dels graus i màsters de la
No
facultat per tal de millorar la formació dels estudiants

IAI/14/02

Conèixer què opina el mon empresarial sobre el perfil formatiu dels graus i màsters de la
facultat per tal de millorar la formació dels estudiants

No

IAI/14/18

Disposar d’un nombre significatiu de respostes a les enquestes dels estudiants per tal de
poder disposar d’informació fiable sobre el seu grau de satisfacció amb la docència
rebuda

No

IAI/14/19

Disposar de més informació sobre el grau de satisfacció i l’opinió general dels estudiants
en relació als aspectes relacionats amb la docència que són rellevants per a la FC

Si

IAI/14/21

Obtenir informació rellevant de satisfacció de diversos grups d’interès

No

IAI/14/52

Aconseguir enquestes de docència que donin informació útil per a la millora de la
titulació.

No

IAI/14/01: La comissió de qualitat de la UdG té previst elaborar una enquesta comuna a tots els centres de la universitat
on s'inclouran aspectes relatius als plans d'estudi de les titulacions i altres aspectes relacionats amb la docència. El
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deganat ha enviat una proposta de redactat d’enquesta al GPA. Objectiu de millora assolit parcialment (30%), es deixa
oberta pel curs 2016/17.
IAI/14/02: En les pràctiques en empresa s’ha incorporat en el full de valoració del tutor de l’empresa preguntes sobre
els coneixements, habilitats i capacitats específiques dels estudiants. A més s’està realitzant la recollida de dades en el
marc d’un projecte de millora de la qualitat docent anomenat “Internacionalització i millora de l’oferta de pràctiques en
empresa” finançat per l’AGAUR. Aquest és un projecte de dos anys que finalitzarà el proper mes de setembre de 2017.
Per altra banda, el curs 2015-16 es va realitzar una Jornada de pràctiques en empresa, concretament el dia 25/2/2016,
convidant empreses de diferents sectors a explicar les seves propostes de pràctiques. Pel que fa al TFG s’han elaborat
unes noves enquestes que van dirigides tant als estudiants com a les empreses. La intenció és recollir informació sobre
el grau de satisfacció però també sobre altres aspectes que poden ser interessants (l’adequació del perfil formatiu dels
estudiants a les necessitats de l’empresa, la utilitat com a eina d’orientació laboral, …) Aquestes enquestes es
començaran a utilitzar aquest curs (2016/17). Objectiu de millora assolit parcialment (50%), es deixa obert pel curs
2016/17. (evidències 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 i 3.3.5).

IAI/14/18: La facultat de Ciències ha incentivat la participació dels estudiants a través de correus electrònics
recordatoris poc abans de la realització de les enquestes. S’ha aconseguit una lleugera millora en l’índex de respostes.
Objectiu de millora assolit parcialment, es deixa obert pel curs 2016/17. Pel que fa al màster BMB, el coordinador ha
incentivat la participació dels estudiants a través de correus recordatoris poc abans de la realització de les enquestes. El
percentatge de respostes en les enquestes de satisfacció s’havia mantingut al voltant del 40% però sorprenentment
aquest darrer curs ha disminuït fins el 18%. Cal valorar en els propers cursos si aquesta baixada és només un fet puntual
o indicador d’una tendència.
IAI/14/19: L’any 2015 es van abordar els problemes específics de les dobles titulacions en dues reunions consultives
amb els delegats corresponents. A més, els delegats van informar sobre el desenvolupament dels respectius estudis en el
sí dels consells d’estudi celebrats els anys 2015 i 2016. D’altra banda, es volia elaborar una nova enquesta sobre
aspectes que no es recollien a l’enquesta general de satisfacció. Donat que la comissió de qualitat de la UdG ha elaborat
un nou model d’enquesta, el seguiment d’aquest objectiu continua en el marc de l’objectiu AIA/14/52. Objectiu de
millora assolit en part i continua en el marc de l’objectiu IAI/14/52. Objectiu tancat.
AIA/14/21: Els GPA ha participa anualment en l'enquesta de titulats d'AQU i d'inserció laboral, la propera edició serà
aquest curs 2016-2017. La Universitat de Girona treballa en el marc dels Campus Sectorials. Tant 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 com l’Agrupació sectorial (AS), que és el conjunt d’empreses i institucions del sector
socioeconòmic, han de permetre de valorar els estudis de la UdG. 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. La UdG està treballant en un proposta d'enquesta de professorat i procediment d'administració d'enquesta a iniciar
el curs 2016-2017. S'han implementat les de titulats però encara queda pendent implementar-ne de noves. Objectiu de
millora parcialment assolit (50%), es deixa obert pel curs 2016/17.
IAI/14/52: Durant el curs 2015-16 la Comissió de Qualitat de la Universitat va activar tres grups de treballs per a
l’anàlisi i millora de les enquestes de docència en relació a l’índex de resposta, 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. Per altra banda, la Comissió de Qualitat de la Universitat comissió 8/16
de 29 de setembre de 2016 va aprovar el nou redactat de les enquestes de docència així com les noves línies
d’administració.
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Resta en mans del consell de Direcció i la Comissió de Govern de la UdG la seva validació final. L'objectiu seria
administrar-la el curs 2017/2018. Objectiu de millora assolit parcialment (25%), es deixa obert pel curs 2016/17.
(evidència 3.3.6)

3.3. El SGIQ implementat es revisa periòdicament i genera un pla de millora que
s'utilitza per a la seva millora continuada.

Objectiu del Pla de millora relacionat amb aquest subestàndard:
Codi
IAI/14/20

Objectiu
Tancada
Actualitzar el SGIQ i reorientar-lo per tal que se’n faci un desplegament efectiu
No
adaptant-lo a la realitat dels centres docents i al seu funcionament.

IAI/14/20: La UdG està immersa en una revisió del SGIQ per tal d’adaptar-lo a una nova visió més descentralitzada i
avançar en el desenvolupament dels sistemes de garantia de qualitat de cadascun dels centres docents. El propi sistema
disposa d’un procediment de revisió periòdica que garanteix la millora continuada. En aquest sentit s'han revisat dos
procediments del propi SGIQ P29 Revisió del SGIQ i P31 Procés de gestió de la millora dels centres docents. S'ha
relacionat els Pla de millora del centre docent amb els procediments del SGIQ i en un primer pas es començarà a fer la
revisió d'aquest a nivell de centre docent Objectiu de millora assolit parcialment (40%), es deixa obert pel curs 2016/17.
(evidència 3.3.1).

Valoració general i evidències:

Tot i que no s’han pogut tancar tots els objectius de millora, el grau d’assoliment d’aquest estàndard ha millorat
considerablement des de l’acreditació de les titulacions del centre. En conseqüència, es pot considerar que
S’ASSOLEIX completament.

Evidències per a l’estàndard 3:
Codificació
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6

Descripció
SGIQ de la UdG
Valoració del tutor de l’empresa de les practiques en empresa
Resolució de l’ajut AGAUR per la Internacionalització i millora de l'oferta de
pràctiques en empresa
Enquesta de satisfacció del tutor del TFG
Enquesta de satisfacció de l’estudiant del TFG
Acta de la CQ de la UdG 8/16 de 29 de setembre de 2016
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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 una experiència docent, investigadora i, si
escau, professional suficient i valorada.

Relacionat amb aquest subestàndard, el Pla de millora hi fa referència en aquests casos:
Codi

Objectiu

Tancada

IAI/14/23

Millorar el sistema actual de verificació de les propostes de TFG i establir nous
mecanismes de control de qualitat del desenvolupament del TFG

Sí

IAI/14/24

Impartir la totalitat d'algunes assignatures en llengua anglesa i millorar la capacitat del
professorat per impartir classes en anglès

No

IAI/14/25

Millorar la sensibilització i formació del professorat que imparteix assignatures pràctiques

Sí

IAI/14/23: les dues accions de millora contemplades (exigència en la qualitat de les propostes de TFG i establiment
d’un protocol per al tutor) s’han dut a terme i s’ha posat de manifest una qualitat científica adequada dels TFG externs
defensats.
IAI/14/24: les accions proposades (impartir optatives en anglès i formació del professorat) han aconseguit incrementar
l’oferta d’assignatures fins a 19 (repartides entre tots els mòduls optatius) el curs 2015-16.
IAI/14/25: tal com s’indicava a l’acció de millora, l’oferta de cursos de formació s’ha sistematitzat i el nombre total
d’assistents és acceptable.

Valoració dels principals indicadors:
Taula 4.1. Professorat per categoria i segons doctorat
Doble Titulació Grau en
Permanents 1 Permanents 2
Biologia/ Grau en Biotecnologia
Doctors
67
1
No doctors
TOTAL
Doble Titulació Grau en
Biologia/ Grau en Ciències
Ambientals
Doctors
No doctors
TOTAL
Grau en Biologia
Doctors

Lectors

Associats

Altres

Total

8

13

13

102

-

0

-

16

1

17

67

1

8

29

14

119

Permanents 1

Permanents 2

Lectors

Associats

Altres

Total

68

1

8

13

11

101

-

0

-

19

1

20

68

1

8

32

12

121

Permanents 1

Permanents 2

Lectors

Associats

Altres

Total

71

1

9

11

12

104
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No doctors

-

0

-

17

1

18

71

1

9

28

13

122

Permanents 1

Permanents 2

Lectors

Associats

Altres

Total

65

2

7

15

13

102

-

0

-

14

1

15

65

2

7

29

14

117

Permanents 1

Permanents 2

Lectors

Associats

Altres

Total

67

1

5

11

10

94

-

0

-

14

0

14

67

1

5

25

10

108

Permanents 1

Permanents 2

Lectors

Associats

Altres

Total

Doctors

57

2

6

8

9

82

No doctors

--

1

-

11

1

13

TOTAL

57

3

6

19

10

95

Permanents 1

Permanents 2

Lectors

Associats

Altres

Total

6

9

13

48

1

0

1

10

13

49

TOTAL
Grau en Biotecnologia
Doctors
No doctors
TOTAL
Grau en Ciències Ambientals
Doctors
No doctors
TOTAL
Grau en Química

Màster en Biologia Molecular i
Biomedicina
Doctors
No doctors
TOTAL

20
-

0

20

0

6

Permanents 1: Professorat permanent pel que és necessari ser doctor (CC,CU,CEU,TU, Agregat i assimilables en centres privats)
Permanents 2: Professorat permanent pel que no és necessari ser doctor (TEU, Col·laboradors i assimilables en centres privats)
Altres: Professorat visitant, becaris, etc.
El professorat funcionari (CU, TU, CEU i TEU) es considerarà com acreditat.

Taula 4.2. Hores impartides de docència (HIDA) segons categoria de professorat i doctorat
Doble Titulació Grau en
Permanents 1 Permanents 2
Lectors
Associats
Altres
Biologia/ Grau en Biotecnologia
Doctors
5318.3
7.5
830.4
1004.8
705.8
No doctors
Doble Titulació Grau en
Biologia/ Grau en Ciències
Ambientals
Doctors
No doctors
Grau en Biologia
Doctors
No doctors
Grau en Biotecnologia
Doctors
No doctors

Total
7866.8

-

0

-

1248.2

90

1338.2

Permanents 1

Permanents 2

Lectors

Associats

Altres

Total

5192.9

7.5

918.8

1006.3

598.8

7724.3

-

0

-

1255.7

90

1345.7

Permanents 1

Permanents 2

Lectors

Associats

Altres

Total

5192.9

7.5

918.8

1006.3

598.8

7724.3

-

0

-

1255.7

90

1345.7

Permanents 1

Permanents 2

Lectors

Associats

Altres

Total

4234.7

187.4

764.7

821.8

995.4

7004

-

0

-

907.1

120

1027.1
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Grau en Ciències Ambientals

Permanents 1

Permanents 2

Lectors

Associats

Altres

Total

4911.9

15

502.3

453.6

588.2

6471

-

0

-

701.5

0

701.5

Permanents 1

Permanents 2

Lectors

Associats

Altres

Total

4636.8

187.4

510.1

325.1

315.7

5975.1

-

37.5

-

541

90

668.5

Permanents 1

Permanents 2

Lectors

Associats

Altres

Total

295.1

0

40.8

118

260.5

714.4

-

0

-

1

0

1

Doctors
No doctors
Grau en Química
Doctors
No doctors
Màster en Biologia Molecular i
Biomedicina
Doctors
No doctors

Taula 4.3. Percentatge d’hores impartides de docència (HIDA) segons trams (Correspon al professorat que
pot tenir tram)
Tram de recerca
Amb
Amb
Sense
tram no
tram viu
viu
Doble Titulació Grau en Biologia/ Grau
en Biotecnologia
Doble Titulació Grau en Biologia/ Grau
en Ciències Ambientals
Grau en Biologia

Sense

Tram docent
Amb
Amb
tram no
tram viu
viu

26.43

1.78

71.78

26.43

9.81

63.75

26.76

1.81

71.43

26.76

10.37

62.87

23.5

2.33

74.16

23.5

9.97

66.53

Grau en Biotecnologia

25.26

3.13

71.61

25.26

8.33

66.41

Grau en Ciències Ambientals

16.73

3.28

79.99

16.73

15.38

67.89

Grau en Química
Màster Universitari en Biologia
Molecular i Biomedicina

17.4

1.57

81.03

17.4

18.01

64.59

14.01

17.14

68.85

14.01

7.4

78.6

La major part del professorat amb docència als estudis de la FC és doctor a temps complet amb tram de recerca viu. A
més són experts en les assignatures que imparteixen i desenvolupen la seva recerca en temes relacionats. En el cas del
màster a més hi ha hagut un increment significatiu d’hores impartides per professorat estabilitzat a favor de la
disminució en el nombre de professors lectors que impartien docència en el màster. En conseqüència valorem els
indicadors com a molt satisfactoris i no contemplem cap objectiu de millora per aquest subestàndard.

4.2. El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per
desenvolupar les seves funcions i atendre els estudiants.
El professorat i la dedicació són adequats i no s’ha considerat necessari incloure cap objectiu de millora per a aquest
subestàndard.
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Valoració del següent indicador:
Taula 4.4. Relació estudiants ETC per PDI ETC (Equivalent a temps complert)
2012-13
Doble Titulació Grau en Biologia/ Grau en Biotecnologia
Doble Titulació Grau en Biologia/ Grau en Ciències Ambientals
Grau en Biologia
Grau en Biotecnologia
Grau en Ciències Ambientals
Grau en Química
Màster Universitari en Biologia Molecular i Biomedicina

8.74
5.8
6.14
5.28
6.71

2013-14
0.22
0.29
8.86
6.61
6.9
6.37
3.4

2014-15
0.68
0.74
8.51
5.97
7.04
6.72
6.84

2015-16

9.06
7.26
8.42
8.26
6.13

1 estudiant ETC correspon a una matricula de 60 ECTS, i 1 PDI ETC es considera qui imparteix 240 hores de docència en aula

La relació estudiants ETC/PDI ETC està directament relacionat amb la mida dels grups de docència, que s’ha
estabilitzat en els darrers cursos, arribant a valors adequats. Cal mencionar, en relació als recursos assignats a grups de
pràctiques, que la UdG té en compte el grau d’experimentalitat dels estudis de ciències, tendint a una programació de
grups de laboratori de fins a 16 estudiants.

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

Relacionat amb aquest subestàndard, el Pla de millora hi fa referència en aquest cas:
Codi

Objectiu

Tancada

IAI/14/26

Incrementar la capacitat del professorat en les noves metodologies docents i d’avaluació
de competències

No

IAI/14/26: l’acció de millora (cursos de formació en competències generals) ha tingut un èxit parcial. L’oferta ha estat
adequada però caldria augmentar el nombre de professors assistents, per la qual cosa l’acció es manté oberta i es
contempla continuar amb l’oferta formativa.
Les oportunitats per millorar l’activitat docent i investigadora del professorat que ofereix l’ICE de la UdG són diverses i
el professorat de la facultat de Ciències hi participa de manera activa.

Valoració general:
Es considera que l’estàndard 4 S’ASSOLEIX en PROGRÉS VERS L’EXCEL·LÈNCIA. Els indicadors de qualitat
de professorat són molt bons i excedeixen el mínim requerit.

Informe de seguiment del curs 2015-2016 – Facultat de Ciències

24/37

Informe de Seguiment del curs 2015-2016
Facultat de Ciències

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.

Relacionat amb aquest subestàndard el Pla de millora en fa referència en aquests casos:
Codi
IAI/14/28

Objectiu
Tancada
Aconseguir que els estudiants disposin de tota la informació necessària i pertinent en
Sí
relació a les sortides professionals

IAI/14/29

Revisió del PAT 24 i implementació d’un conjunt d’activitats clarament definides i
adequades tant als objectius del programa com als recursos disponibles.

Sí

IAI/14/30

Disposar d’un document públic del PAT del màster

No

IAI/14/28: En els graus, concretament en el marc del mòdul 'Projectes' i l'assignatura 'Introducció a la
professionalització', es van convidant cada curs diferents professionals dels àmbits de la recerca, laboratoris de control
de qualitat i spin-off. La temàtica que es tracta inclou la innovació, la transferència de tecnologia, el compromís social,
la cultura i el màrqueting. En el cas del màster BMB s'organitza una xerrada des de la Borsa de treball per a aquells
estudiants que es troben en recerca activa de feina. Des de la borsa de treball de la UdG s'han fet diferents activitats (en
el marc del programa Millora de la Inserció i l'Ocupació Laboral, MIOL) dirigides a tots els alumnes de la UdG i alguna
específica pels estudiants de la Facultat de Ciències ('Professionalitza la teva recerca de feina'). S’han realitzat un total
de 14 xerrades a graus i una a màster, a més de les activitats del programa MIOL. En total han participat 244 estudiants
de grau i 20 de màster, a més dels 139 estudiants assistents a les diverses activitats de la borsa de treball. Objectiu de
millora assolit completament. Objectiu tancat.
IAI/14/29: S'ha elaborat un document marc a mode de guia, on es detallen les activitats a realitzar al llarg del PAT, tant
del PAT1 com del PAT24, així com la seva temporització i criteris d'avaluació. La periodicitat de les activitats del pla
s'indica detalladament a la guia que s'ha elaborat. Així mateix, els tutors disposen d'una rúbrica d'avaluació en format
Excel basada en els criteris d'avaluació que es recullen a la guia. Des del curs 2014-15 s'han incorporat 8-10 nous tutors,
fet que permet tenir gairebé completats dos equips de tutors un dels quals tutoritza un grup d’estudiants de quart i un de
segon curs mentre que l’altre tutoritza un grup d’estudiants de tercer i un de primer. La responsable de PAT de la
facultat s'encarregarà cada curs de completar els equips de tutors incorporant nous professors. Finalment s'ha corregit i
millorat el document de fitxes que realitza l'alumne (informe d'autoreflexió), adaptant-lo per tal d'avaluar totes les
competències generals incloses a les memòries dels graus de la FC. Paral·lelament al PAT i totalment coordinat amb
aquest, s’ha desenvolupat un sistema d’avaluació de competències transversals en el marc de les assignatures del grau.
Per dur a terme aquest pla es varen realitzar un seguit de cursos de formació als professors i es varen establir unes
rúbriques per a l’avaluació d’algunes de les competències que estan disponibles per al professorat i els estudiants a la
intranet de la Facultat. Objectiu de millora assolit en un 80%, queda acabar de completar els dos grups de tutors i acabar
d’incloure a tots els estudiants en el nou sistema de PAT, actualment només els estudiants de quart curs no segueixen
l’actual sistema de PAT. Objectiu tancat. (evidències 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6 i 3.5.7)
IAI/14/30: En el cas del màster BMB els estudiants disposen, des del curs 2014-15, de la informació del Pla d'acció
tutorial del màster en una pestanya titulada "Pla d'acció tutorial" a la pàgina web del màster. En aquest apartat
s'expliquen les accions tutorials que tindran lloc al llarg de diferents moments del curs: tutoria de matriculació, tutoria
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d'acollida i tutories amb els tutors de pràctiques. Igualment, amb la finalitat de determinar el grau de satisfacció dels
estudiants del màster BMB en referència al PAT, s’ha dissenyat una enquesta anònima que inclou la satisfacció de
l'estudiant en relació a les accions de suport a l'aprenentatge com a molt adequades/adequades/insuficients. L'enquesta
ha estat presentada als estudiants en el curs 2015-16 i, si bé el percentatge de respostes ha estat del 40%, tots ells
consideren les accions com a 'adequades' o 'molt adequades'. Es preveu per cursos posteriors valorar la possibilitat de
realitzar-les online per incrementar el percentatge de resposta. Objectiu de millora assolit (evidència 3.5.8), però es
deixa obert pel curs 2016/17 per a la resta de màsters de la Facultat de Ciències.

Valoració dels indicadors:
Taula 5.1. Satisfacció dels estudiants amb els sistemes de suport a l’aprenentatge (Estàndard 5.1 i 5.2)
Grau en Biologia (graduats 2014)
Tutories acadèmiques
Instal·lacions (aules i espais docents)
Biblioteca
Serveis de suport (matriculació, informació, ...)
Grau en Biotecnologia (graduats 2014)
Tutories acadèmiques
Instal·lacions (aules i espais docents)
Biblioteca
Serveis de suport (matriculació, informació, ...)
Grau en Ciències Ambientals (graduats 2014)
Tutories acadèmiques
Instal·lacions (aules i espais docents)
Biblioteca
Serveis de suport (matriculació, informació, ...)
Grau en Química (graduats 2014)
Tutories acadèmiques
Instal·lacions (aules i espais docents)
Biblioteca
Serveis de suport (matriculació, informació, ...)

Indicador
2.6
3.9
4.1
3.3
Indicador
3.5
3.7
4.1
3.8
Indicador
2.3
3.9
4.2
3.5
Indicador
2.9
3.4
3.7
3.6

Percentatge de respostes
25%
Índex de resposta general
de tota la titulació
Percentatge de respostes
22%
Índex de resposta general
de tota la titulació
Percentatge de respostes
26%
Índex de resposta general
de tota la titulació
Percentatge de respostes
32%
Índex de resposta general
de tota la titulació

Disponible al Winddat de forma progressiva a partir de l’enquesta de satisfacció de graduats

Els indicadors de satisfacció dels estudiants amb els sistemes de suport a l’aprenentatge són força alts (valoracions
sobre 5), sobre tot pel que fa a la biblioteca. L’indicador que té un valor més baix són les tutories acadèmiques, en
aquest sentit hem de dir que les millores que s’han posat en marxa en relació al PAT han de permetre millorar aquest
indicador.

5.2. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a
les característiques de la titulació.
No hi ha cap modificació respecte a la acreditació de les titulacions. No s’ha inclòs cap objectiu en el Pla de millora en
relació a aquest estàndard.
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Valoració general i evidències:
S’han tancat tots els objectius de millora per als graus i el màster BMB i pensem que el grau d’assoliment d’aquest
estàndard ha millorat considerablement des de l’acreditació de les titulacions del centre. En conseqüència, es pot
considerar que S’ASSOLEIX completament.

Evidències per a l’estàndard 5:
Codificació
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.5
3.5.6
3.5.7
3.5.8

Descripció
Guia de suport per als tutors del pla d’acció tutorial de la Facultat de Ciències de la
Universitat de Girona
Rubrica en format Excel per a l’avaluació de les competències transversals
Indicadors de satisfacció sobre les tutories acadèmiques
Guia per al desenvolupament del pla d’avaluació de les competències bàsiques de la
Facultat de Ciències de la Universitat de Girona
Rúbrica per a l’avaluació de la comunicació oral
Rúbrica per a l’avaluació de la comunicació escrita
Rúbrica per a l’avaluació del treball en equip
Enllaç a la plana web del pla d’acció tutorial del màster en Biologia Molecular i
Biomedicina
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Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius

6.1. Els resultats d'aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius
formatius pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació.

Els objectius de millora relacionats amb aquest subestàndard són els següents:
Codi

Objectiu

IAI/14/32

Fomentar la coordinació entre les assignatures d'un mateix mòdul i també entre les
assignatures de diferents cursos

Sí

IAI/14/33

Millorar les bones pràctiques de seguretat al laboratori

Sí

IAI/14/34

Millorar el rendiment acadèmic i reduir la taxa d'abandonament

Sí

IAI/14/35

Millorar els aspectes deficients dels mòduls optatius

Sí

IAI/14/36

Incrementar els continguts específics per a què el perfil de la titulació sigui més adequat al
contingut disciplinari d'un grau de CA.

Sí

IAI/14/37

Adequar els continguts d'estadística a les necessitats dels quatre graus

Sí

IAI/14/39

Equilibrar el nombre de crèdits de cada tipologia entre els dos semestres

Sí

IAI/14/41

Evidenciar que s’imparteixen continguts relacionats amb tècniques de manipulació
genètica en el mòdul de Biologia molecular i incorporar crèdits obligatoris d’assignatures
relacionades amb manipulació genètica

Sí

Elaboració d'una guia per a l'obtenció de segones titulacions

No

IAI/14/42

Tancada

IAI/14/32: L’única acció vigent, de revisió de continguts i activitats formatives, es desenvolupa correctament en el marc
del consell d’estudis de cada titulació. El curs 2015-16 s’han resolt els darrers solapaments detectats fins el moment.
IAI/14/33: Tant professors com alumnes segueixen adequadament les normes de seguretat i no s’han detectat
incidències.
IAI/14/34: L’augment d’especificitat del primer curs ha permès que la taxa de rendiment sigui superior al 70% en tots
els graus i la taxa d’abandonament inferior al 25%.
IAI/14/35, IAI/14/36, IAI/14/37 i IAI/14/41: S’ha finalitzat la implantació correcta de les modificacions aprovades per
AQU el 2014.
IAI/14/39: Els canvis proposats en relació al grau de Química s’han desestimat per mantenir la coherència a la
seqüència de continguts.
IAI/14/42: El llindar d’acceptació del número d’estudiants a les dobles titulacions es valorarà el curs 2017-18, en què
acabaran els primers estudiants.
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Taula 6.1. Satisfacció dels graduats amb l’experiència educativa global (Estàndard 6.1. i 6.2)
Grau en Biologia (graduats 2014)
Estructura i aprenentatge
Impacte personal al estudiants
Serveis i equipaments
Voluntat de tornar a repetir el mateix títol
Voluntat de tornar a repetir la mateixa universitat
Grau en Biotecnologia (graduats 2014)
Estructura i aprenentatge
Impacte personal al estudiants
Serveis i equipaments
Voluntat de tornar a repetir el mateix títol
Voluntat de tornar a repetir la mateixa universitat
Grau en Ciències Ambientals (graduats 2014)
Estructura i aprenentatge
Impacte personal al estudiants
Serveis i equipaments
Voluntat de tornar a repetir el mateix títol
Voluntat de tornar a repetir la mateixa universitat
Grau en Química (graduats 2014)
Estructura i aprenentatge
Impacte personal al estudiants
Serveis i equipaments
Voluntat de tornar a repetir el mateix títol
Voluntat de tornar a repetir la mateixa universitat

Indicador
3.4
3.9
3.7
94%
83%
Indicador
3.5
3.9
3.8
69%
62%
Indicador
3.5
3.8
3.8
64%
73%
Indicador
3.2
3.6
3.5
56%
89%

Percentatge de respostes
23%
Índex de resposta general
de tota la titulació
Percentatge de respostes
22%
Índex de resposta general
de tota la titulació
Percentatge de respostes
26%
Índex de resposta general
de tota la titulació
Percentatge de respostes
32%
Índex de resposta general
de tota la titulació

Taula 6.2. Satisfacció dels estudiants amb l’actuació docent (Estàndard 6.1 i 6.2)
GRAU EN BIOLOGIA
Aquest/a professor/a ha presentat amb claredat el programa de l’assignatura i els
criteris d’avaluació.
Amb aquest/a professor/a aprenc.
Aquest/a professor/a em motiva a esforçar-me i a aprendre pel meu compte.
Els materials de suport que el/la professor/a posa a la meva disposició m’ajuden.
Els procediments d’avaluació em permeten de reflectir els meus coneixements.
Aquest/a professor/a m’ha aclarit els dubtes quan li he fet consultes.
Valoro globalment la docència d’aquest/a professor/a com a positiva.
ÍNDEX DE RESPOSTA
GRAU EN BIOTECNOLOGIA
Aquest/a professor/a ha presentat amb claredat el programa de l’assignatura i els
criteris d’avaluació.
Amb aquest/a professor/a aprenc.
Aquest/a professor/a em motiva a esforçar-me i a aprendre pel meu compte.
Els materials de suport que el/la professor/a posa a la meva disposició m’ajuden.
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201213

201314

201415

201516

4.1

4.3

4.4

4.3

4.0
3.7
3.7
3.7
4.4
3.9
6.1%
2012

4.3
3.9
4.1
3.9
4.5
4.2
9.1%
2013

4.3
4.0
4.0
3.9
4.4
4.2
8.7%
2014

4.2
4.0
4.0
3.9
4.4
4.1
6.7%
2015

4.3

4.4

4.3

4.4

4.0
3.9
4.0

4.2
3.9
4.1

4.1
3.7
3.9

4.2
3.9
4.0
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Els procediments d’avaluació em permeten de reflectir els meus coneixements.
Aquest/a professor/a m’ha aclarit els dubtes quan li he fet consultes.
Valoro globalment la docència d’aquest/a professor/a com a positiva.
ÍNDEX DE RESPOSTA
GRAU EN CIÈNCIES AMBIENTALS
Aquest/a professor/a ha presentat amb claredat el programa de l’assignatura i els
criteris d’avaluació.
Amb aquest/a professor/a aprenc.
Aquest/a professor/a em motiva a esforçar-me i a aprendre pel meu compte.
Els materials de suport que el/la professor/a posa a la meva disposició m’ajuden.
Els procediments d’avaluació em permeten de reflectir els meus coneixements.
Aquest/a professor/a m’ha aclarit els dubtes quan li he fet consultes.
Valoro globalment la docència d’aquest/a professor/a com a positiva.
ÍNDEX DE RESPOSTA
GRAU EN QUÍMICA
Aquest/a professor/a ha presentat amb claredat el programa de l’assignatura i els
criteris d’avaluació.
Amb aquest/a professor/a aprenc.
Aquest/a professor/a em motiva a esforçar-me i a aprendre pel meu compte.
Els materials de suport que el/la professor/a posa a la meva disposició m’ajuden.
Els procediments d’avaluació em permeten de reflectir els meus coneixements.
Aquest/a professor/a m’ha aclarit els dubtes quan li he fet consultes.
Valoro globalment la docència d’aquest/a professor/a com a positiva.
ÍNDEX DE RESPOSTA
MÀSTER UNIVERSITARI EN BIOLOGIA MOLECULAR I
BIOMEDICINA
Aquesta assignatura està ben coordinada amb la resta d’assignatures del màster.
This course is well coordinated with the other courses of the master’s
programme.
Els procediments d’avaluació em permeten de reflectir els meus coneixements.
The assessment procedures allow me to reflect on the knowledge I have gained.
En cas que hi hagi hagut professors/es convidats, la seva aportació ha estat
satisfactòria, i correctament coordinada amb la resta de professors/es.
If applicable, the contribution of invited instructor(s) has been satisfactory, and
correctly coordinated with the other instructors.
Amb aquesta assignatura he adquirit coneixements avançats en la temàtica.
With this course I have acquired advanced knowledge about the topic.
Ha presentat amb claredat el programa de l’assignatura i els criteris d’avaluació.
Has clearly presented the course syllabus and the assessment criteria.
Ha desenvolupat el programa sense incidències importants.
Has covered the course syllabus without any important problems.
Explains the course contents in a clear, structured and ordered way.
Explica els continguts de l’assignatura de manera clara, estructurada i ordenada.
Els materials de suport que posa a la meva disposició m’ajuden.
The support materials provided are helpful.
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3.9
4.4
4.1
6.2%
2012

4.1
4.4
4.2
8.6%
2013

3.8
4.2
4.0
8.1%
2014

3.9
4.5
4.1
11.5%
2015

4.2

4.3

4.2

4.3

3.9
3.8
3.9
3.8
4.3
3.9
11.6%
2012

4.0
3.8
4.0
3.8
4.3
4.0
16.6%
2013

3.8
3.7
3.9
3.7
4.3
3.9
17.2%
2014

4.1
3.9
4.1
3.9
4.4
4.1
12.9%
2015

4.3

4.3

4.2

4.2

4.1
4.0
4.1
3.9
4.4
4.1
11.7%

4.1
3.9
4.1
4.0
4.3
4.1
16.5%

4.0
3.9
4.0
3.9
4.3
4.0
12.2%

4.0
3.9
4.0
3.9
4.4
4.0
12.9%

2012

2013

2014

2015

3.8

4.6

4.8

4.4

4.0

4.9

4.5

3.3

4.3
4.5

4.8
4.7

4.0
4.5

4.0

4.6

4.8

4.8

4.0

4.9

4.5

4.5
4.5
4.5
5.0
4.8
5.0
5.0
4.8
4.6
4.0

4.7
4.7
4.8
4.6
4.8
4.7
4.7
4.7
4.7
4.5

4.5
4.4
4.5
4.5
4.7
4.2
4.0
4.5
4.6
4.5

3.9
4.4
4.4

4.2
4.4
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Crea un ambient de participació dels alumnes a l’aula.
Creates a participatory atmosphere for students in the classroom.
Has motivated me and has sparked my generated interest in the course.
M’ha motivat i generat interès per l’assignatura.
Es mostra accessible i dóna suport més enllà de la classe.
Is accessible and provides out-of-class support.
Ha satisfet les meves expectatives envers l’assignatura
Has met the expectations I had about the course.
Evaluate the teaching on a scale from 1 to 5.
Valora globalment la docència d’1 a 5 punts.
ÍNDEX DE RESPOSTA

4.1

4.0
4.3
4.1

4.3
26.4%

4.6
4.0
4.0
4.6
4.6
4.0
4.7
4.0
4.0
4.6
51.4%

4.7
4.6
4.7
4.6
4.6
4.8
4.6
4.6
4.7
4.6
43.7%

4.3
4.1
4.5
4.3
4.5
4.4
4.4
4.2
4.1
4.4
18.5%

El grau de satisfacció dels estudiants és adequat per tots els estudis de la Facultat de Ciències. No obstant això en el
grau de Biotecnologia s’observen uns valors lleugerament més baixos pel que fa a voluntat de repetir Universitat, i
també una valoració inferior a la mitjana, per part dels graduats en Química, de l’estructura del pla d’estudis (Taula
6.1). S’espera que les modificacions en el pla d’estudis implantades el 2015-16 per a ambdues titulacions portin a una
millora en la satisfacció dels estudiants.

6.2. Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són
adequats i pertinents per garantir l'assoliment dels resultats d’aprenentatge
previstos.

Relacionat amb aquest subestàndard el Pla de millora en fa referència en aquests casos:

Codi

Objectiu

Tancada

IAI/14/45

Aconseguir que es puguin treballar més profundament les competències especifiques a les
diferents assignatures

No

IAI/14/46

Reflectir la correcta planificació de les assignatures a les memòries

Sí

IAI/14/47

Millorar el sistema de qualificació del mòdul pràctic

Sí

IAI/14/48

Millorar el sistema de qualificació del TFM

Sí

IAI/14/49

Disposar d'un conjunt de resultats d'aprenentatge relacionats amb les actuals competències

Sí

IAI/14/50

Disposar d’un mecanisme objectiu i públic d’avaluació que coneguin tots els agents
implicats empresa

Sí

IAI/14/45: l’acció proposada (reduir el nombre de competències específiques vinculades a una mateixa activitat
formativa) ha tingut un èxit parcial i es proposa allargar el termini fins el curs 2018-19.
IAI/14/46: a la modificació de les titulacions aprovada el 2014 es van fer les correccions necessàries pel que fa a la
planificació docent. Si es troben futures errades s’aniran corregint a cada curs.
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IAI/14/47: El sistema de qualificació del mòdul pràctic ha estat millorat amb la introducció d’una rúbrica. Aquesta
rúbrica es troba a disposició dels alumnes en el moodle corresponent a l'assignatura de mòdul pràctic, així com en la
pàgina web del màster des del començament de curs perquè tinguin coneixement de les competències i habilitats que
seran avaluades. Igualment, l’estudiant pot conèixer la puntuació obtinguda en cadascun dels aspectes avaluats.
IAI/14/48: El sistema de qualificació del treball de final de màster va ser modificat en data 25 de Novembre de 2014
amb aprovació pel Consell de Màster, per tal d'incloure-hi l’avaluació per part del tutor del TFM. Aquesta avaluació
representa un 30% de la nota final del TFM. Per a la seva qualificació, el tutor disposa d’una rúbrica que avalua el
desenvolupament del treball durant el període d’estada en el laboratori o empresa. Aquesta rúbrica es troba a disposició
dels alumnes en el moodle de l’assignatura corresponent al treball de final de màster, així com en la pàgina web del
màster des del començament de curs perquè tinguin coneixement de les competències i habilitats que seran avaluades.
Igualment, l’estudiant pot conèixer la puntuació obtinguda en cadascun dels aspectes avaluats.
IAI/14/49: S’ha aconseguit un bon desplegament dels graus sense comptar amb un conjunt de resultats d’aprenentatge.
Atesa l’ambigüitat d’aquest terme, i també que les competències específiques de les nostres titulacions són prou
detallades, es desestima aquesta acció fins disposar d’indicacions clares al respecte.
IAI/14/50: les accions proposades (elaboració de fitxes i rúbriques per a l’avaluació de les pràctiques en empresa) s’han
dut a terme i han tingut molt bona acceptació per part dels avaluadors i dels estudiants.
Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequades i per això no es programa cap
acció de millora per aquest subestàndard.

6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques
de la titulació.

Al Pla de millora de 2014 no es va proposar cap objectiu de millora relacionat amb aquest subestàndard.

Valoració dels indicadors:

Taula 6.3. Resultats globals de la titulació
Doble Titulació Grau en Biologia/ Grau en
Biotecnologia
Taxa de rendiment
Taxa d’eficiència
Temps mitjà de graduació *
Doble Titulació Grau en Biologia/ Grau en Ciències
Ambientals
Taxa de rendiment
Taxa d’eficiència
Temps mitjà de graduació *
Grau en Biologia
Taxa de rendiment
Taxa d’eficiència
Temps mitjà de graduació *
Grau en Biotecnologia
Taxa de rendiment

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

-

1
-

0.92
-

0.96
-

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2012-13
0.84
0.97
3.16
2012-13
0.92

0.93
2013-14
0.86
0.91
3.94
2013-14
0.92

0.89
2014-15
0.88
0.89
4.47
2014-15
0.9

0.90
2015-16
0.86
0.91
4.55
2015-16
0.9
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Taxa d’eficiència
Temps mitjà de graduació *
Grau en Ciències Ambientals
Taxa de rendiment
Taxa d’eficiència
Temps mitjà de graduació *
Grau en Química
Taxa de rendiment
Taxa d’eficiència
Temps mitjà de graduació *
Màster en Biologia Molecular i Biomedicina
Taxa de rendiment
Taxa d’eficiència
Temps mitjà de graduació *

0.98
3.82

0.97
3.9

0.97
4.14

0.94
4.36

2012-13
0.75
0.97
4

2013-14
0.82
0.89
4.37

2014-15
0.78
0.88
4.65

2015-16
0.79
0.87
4.93

2012-13
0.77
0.98
3.4

2013-14
0.82
0.95
4.08

2014-15
0.85
0.93
4.41

2015-16
0.76
0.93
4.46

2012-13
1
1
1

2013-14
1
1
1

2014-15
0.98
1
1.06

2015-16
1
1
1.11

Taxa de rendiment: Crèdits aprovats / crèdits matriculats
Taxa d’eficiència: Crèdits matriculats pels estudiants graduats en un curs / crèdits del pla d’estudis de la titulació Temps mitjà de graduació: Mitjana
de la diferència de temps entre l’any de titulació i l’any d’inici dels estudiants titulats

Taula 6.4. Resultats globals del primer curs
Doble Titulació Grau en Biologia/ Grau en Biotecnologia
Taxa d’abandonament a primer curs
Taxa de presentats del primer curs
Taxa de rendiment a primer curs
Taxa d'èxit en primera convocatòria dels estudiants de nou
accés
Doble Titulació Grau en Biologia/ Grau en Ciències
Ambientals
Taxa d’abandonament a primer curs
Taxa de presentats del primer curs
Taxa de rendiment a primer curs
Taxa d'èxit en primera convocatòria dels estudiants de nou
accés
Grau en Biologia
Taxa d’abandonament a primer curs
Taxa de presentats del primer curs
Taxa de rendiment a primer curs
Taxa d'èxit en primera convocatòria dels estudiants de nou
accés
Grau en Biotecnologia
Taxa d’abandonament a primer curs
Taxa de presentats del primer curs

Informe de seguiment del curs 2015-2016 – Facultat de Ciències

2012-13
-

2013-14
1.00
1.00

2014-15
0.91
0.89

2015-16
0.00
1.00
1.00

-

1.00

0.97

1.00

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

-

0.15
1.01
0.93

0.96
0.91

-

0.93

0.93

2012-13
0.21
1.00
0.88

2013-14
0.10
1.01
0.83

2014-15
0.12
1.00
0.89

2015-16
0.08
1.00
0.87

-

0.84

0.89

0.82

2012-13
0.12
1.01

2013-14
0.16
1.00

2014-15
0.10
0.98

2015-16
0.12
1.00
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Taxa de rendiment a primer curs
Taxa d'èxit en primera convocatòria dels estudiants de nou
accés
Grau en Ciències Ambientals
Taxa d’abandonament a primer curs
Taxa de presentats del primer curs
Taxa de rendiment a primer curs
Taxa d'èxit en primera convocatòria dels estudiants de nou
accés
Grau en Química
Taxa d’abandonament a primer curs
Taxa de presentats del primer curs
Taxa de rendiment a primer curs
Taxa d'èxit en primera convocatòria dels estudiants de nou
accés

0.95

0.92

0.89

0.90

-

0.93

0.91

0.87

2012-13
0.23
0.98
0.61

2013-14
0.22
1.01
0.72

2014-15
0.26
0.97
0.66

2015-16
0.10
1.00
0.73

-

0.73

0.69

0.67

2012-13
0.27
0.98
0.74

2013-14
0.25
1.01
0.84

2014-15
0.21
1.00
0.90

2015-16
0.18
0.98
0.72

-

0.85

0.92

0.69

Les taxes de rendiment i d’eficiència són molt satisfactòries en tots els estudis. El temps mitjà de graduació dels graus
se situa al voltant dels 4,5 anys. És un valor correcte atès que alguns estudiants decideixen dedicar un sol curs acadèmic
al treball final de grau.
Els canvis a primer curs derivats de les modificacions implantades en el curs 2015-16 han servit per fer plans d’estudis
més específics. Això ha fet que aquests índexs reflecteixin millor les característiques de cada grau i probablement
explica les variacions que s’observen en els curs 2014-15 i 2015-16. Tot i això es considera que aquests valors són
adequats.
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6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les
característiques de la titulació.

Al Pla de millora de 2014 no es va proposar cap objectiu de millora relacionat amb aquest subestàndard.

Valoració dels indicadors:

Taula 6.5. Inserció laboral (Estàndard 6.4)
Grau en Biologia
Satisfacció dels titulats amb la formació rebuda*
Formació pràctica
Formació teòrica
Taxa d'adequació de la feina als estudis**
No universitàries
Universitàries
Vinculades al títol
Taxa d'ocupació
Aturats
Inactius
Ocupats
Grau en Ciències Ambientals
Satisfacció dels titulats amb la formació rebuda*
Formació pràctica
Formació teòrica
Taxa d'adequació de la feina als estudis**
No universitàries
Universitàries
Vinculades al títol
Taxa d'ocupació
Aturats
Inactius
Ocupats
Grau en Química
Satisfacció dels titulats amb la formació rebuda*
Formació pràctica
Formació teòrica
Taxa d'adequació de la feina als estudis**
No universitàries
Universitàries
Vinculades al títol
Taxa d'ocupació
Aturats
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2015-16
5.16
5.29
21.05
10.53
68.42
23.53
7.84
68.63
2015-16
4.04
4.89
26.09
17.39
56.52
25
6.82
68.18
2015-16
4.14
5.14
22.73
13.64
63.64
10
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Inactius
Ocupats

0
90

Disponible al Winddat a partir de l’enquesta d’inserció laboral d’AQU Catalunya
* Valoració 1-7. ** Percentatge de persones que treballant a temps complert desenvolupen funcions vinculades al propi títol o funcions universitàries
o funcions no universitàries.

Els indicadors d’ocupació dels estudis en els quals estan disponibles, mostren uns nivells d’ocupació del voltant del
70%. És interessant destacar l’estudi de Química amb una ocupació del 90%. Aquesta ocupació és majoritàriament en
feines vinculades al títol. En el cas de CCAA, que aquest valor és més baix, s’observa un percentatge més gran
d’ocupació universitària però no directament relacionada. Això podria ser causat a la interdisciplinarietat d’aquest
estudi, que obre el ventall d’ofertes de feina.

Valoració general:
Es considera que l’estàndard 6 S’ASSOLEIX. Els indicadors d’ocupació són bons i esperarem a la següent enquesta
per tenir més informació de la seva tendència.
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4. Pla de millora
El següent Pla de millora inclou la descripció dels següents objectius juntament amb les seves corresponents accions de
millora:
- objectius i accions de millora que es trobaven sense completar en el moment d’elaborar l’Autoinforme per a
l’acreditació dels estudis, que es codifiquen com a IAI/14/*** i que en alguns casos ja s’han completat tal i com s’ha
descrit a l’apartat 3 d’aquest Informe de seguiment
- nous objectius de millora, que es codifiquen com a ISC/17/***
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PLA DE MILLORA FACULTAT DE CIÈNCIES

MACMoM

Diagnòstic

MCA

Objectiu

MCiTA

Codi inicial

M. Biologia
Molecular i

favorable

G. Química

favorable

Subestàndard

G. Ciències
Ambientals

Estàndard

IAI/14/01

G. Biotecnologia

valoració de
l'acreditació

G. Biologia

OBJECTIU DE MILLORA

FACULTAT
CIÈNCIES

Nomenclatura: IAI ‐ Autoinforme d'acreditació , IAE ‐ Informe d'acreditació extern, ISC ‐ Informe de seguiment del centre

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

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 d’interès.
IAA1
Conèixer què opina el professorat sobre el perfil formatiu dels graus i màsters de la facultat per tal de millorar la
formació dels estudiants
No es disposa d’informació fiable sobre el grau de satisfacció del professorat amb el perfil formatiu dels graus i màsters
de la facultat

Identificació de causes

No hi ha establert un mecanisme sistematitzat per conèixer el grau de satisfacció del professorat sobre el perfil formatiu i
altres aspectes de la planificació i el desenvolupament de la docència. (Apartat 3, pàg. 7)

Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini de finalització
Titulacions implicades

P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació
Mitjana
Deganat i GPA
1r semestre 2016‐2017
Totes les acreditades

Implica modificació de la memòria

No

Procedeix d'un altre objectiu de
millora?
Tractat per un IAE
codi IAE
S'ha desestimat

No
No
No
Indiqueu en què s'ha modificat l'objectiu o les accions de millora

Transcriure el text tal com està a l'IAE

Recomanació

No

nova acció?

ACCIONS
Acció 1

1. Elaboració d’enquestes i sistematització d’un pla de consultes sobre el grau de satisfacció del professorat amb el
perfil formatiu de les titulacions i altres aspectes relacionats amb la docència.

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Deganat i GPA
Nombre de respostes rebudes
40% dels professors que responen a l'enquesta

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/14/01

Data

01/12/2016

Acció 1

1. Elaboració d’enquestes i sistematització d’un pla de consultes sobre el grau de satisfacció del professorat amb el perfil
formatiu de les titulacions i altres aspectes relacionats amb la docència.

Responsable

Deganat i GPA
La Comissió de Qualitat de la UdG té previst elaborar una enquesta comuna a tots els centres de la universitat on
s'inclouran aspectes relatius als plans d'estudi de les titulacions i altres aspectes relacionats amb la docència. El deganat
ha enviat una proposta de redactat d’enquesta al GPA.
Nombre de respostes rebudes
40% dels professors que responen a l'enquesta

Explicació del seguiment
Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de
l'indicador
Valoració

No aplicable encara.
30

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable
Deganat i GPA
Valoració global
30
Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
Tancada
No
Deriva a un nou objectiu
No
de millora?

PLA DE MILLORA FACULTAT DE CIÈNCIES

Objectiu

MACMoM

favorable

Codi inicial

MCA

Subestàndard

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

G.
Biotecnolo
G. Ciències
Ambiental

IAI/14/02

MCiTA

favorable

G. Química

Estàndard

G. Biologia

valoració de
l'acreditació

FACULTAT
CIÈNCIES

OBJECTIU DE MILLORA

M. Biologia
Molecular i

Nomenclatura: IAI ‐ Autoinforme d'acreditació , IAE ‐ Informe d'acreditació extern, ISC ‐ Informe de seguiment del centre

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 d’interès.
IAA2
Conèixer què opina el mon empresarial sobre el perfil formatiu dels graus i màsters de la facultat per tal de millorar la
formació dels estudiants

Diagnòstic

No es disposa d’informació del món empresarial sobre el grau de satisfacció amb el perfil formatiu dels graus i màsters de
la facultat

Identificació de causes

Manca de mecanismes per conèixer el grau de satisfacció del món empresarial amb la formació dels estudiants dels graus
i màsters de la facultat. (Apartat 3, pàg. 7)

Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini de finalització
Titulacions implicades

P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació
Baixa
Deganat
1r semestre 2016‐2017
Totes les acreditades

Implica modificació de la memòria

No
No

Procedeix d'un altre objectiu de millora?
Tractat per un IAE
codi IAE
S'ha desestimat

Sí
IAE1405
No
Indiqueu en què s'ha modificat l'objectiu o les accions de millora
5 Continuar con el despliegue de las acciones previstas en el plan de mejora de la facultad que deben conducir a la mejora
de los mecanismos de coordinación. Intensificar puentes de colaboración con los empleadores que mejoren la calidad del
programa formativo.

Recomanació

No

nova acció?

ACCIONS
Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

2.1 Incorporació de preguntes específiques del perfil formatiu als informes de PE i TFG i TFM
Deganat
Nombre de respostes rebudes
50 empreses per curs acadèmic

Acció 2

2.2 Sistematitzar un pla de reunions amb representants de diferents àmbits del món empresarial

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Deganat
Nombre de respostes rebudes
50 empreses per curs acadèmic

Acció 3

2.3 Incorporar més representants del món empresarial a la Comissió de qualitat

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Deganat
Nombre de representants
Un de cada àmbit professional (ambiental, biotecnològic i químic)

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/14/02

Data
Acció 1

2.1 Incorporació de preguntes específiques del perfil formatiu als informes de PE i TFG i TFM

Responsable

Deganat
En relació a les pràctiques en empresa es pregunta en el full de valoració del tutor de l'empresa sobre els coneixements,
habilitats i capacitats específiques dels nostres graduats. S'està realitzant la recollida de dades en el marc d'un projecte de
millora de la qualitat docent "Internacionalització i millora de l'oferta de pràctiques en empresa" el qual inclou la
contractació d'un becari encarregat de recollir dades en relació al grau de satisfacció tant de les empreses com dels
estudiants. És un projecte de dos anys que finalitzarà el proper setembre 2017.

Explicació del seguiment

Indicador
Llindar d'acceptació

Nombre de respostes rebudes
50 empreses per curs acadèmic

Resultat obtingut de l'indicador
Valoració

encara no disponible
60

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 2

2.2 Sistematitzar un pla de reunions amb representants de diferents àmbits del món empresarial

Responsable

Deganat
El curs 2015‐16 es va realitzar una Jornada de pràctiques en empresa, convidant empreses de diferents sectors a explicar
les seves propostes de pràctiques. Pel proper curs es preveu una nova jornada ampliada amb una participació d'un
nombre més elevat d'empreses (30‐40). Aquestes jornades formen part del pla de treball de l'ajut de l'AGAUR
"Internacionalització i millora de l'oferta de pràctiques en empresa".
Nombre de respostes rebudes
50 empreses per curs acadèmic
La jornada de pràctiques realitzada el curs 2015‐2016 va tenir molt bona acceptació tant per part de les empreses
convidades com per part dels estudiants.

Explicació del seguiment
Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de l'indicador
Valoració

60

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 3

2.3 Incorporar més representants del món empresarial a la Comissió de qualitat

Responsable

Deganat
El deganat ha contactat amb potencials nous representants del sector empresarial.

Explicació del seguiment
Indicador
Llindar d'acceptació

Nombre de representants
Un de cada àmbit professional (ambiental, biotecnològic i químic)
El deganat ha contactat amb potencials nous representants del sector empresarial.

Resultat obtingut de l'indicador
Valoració

35

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable

Deganat

Valoració global

50

Tancada

No

Deriva a un nou objectiu de
millora?

No

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

PLA DE MILLORA FACULTAT DE CIÈNCIES

Subestàndard

favorabl
e

Codi inicial
Objectiu

M. Biologia
Molecular i

Estàndard

G. Química

IAI/14/03

favorable Estàndard

G. Biologia

valoració de
l'acreditació

FACULTAT
CIÈNCIES

OBJECTIU DE MILLORA

G.
Biotecnolo
G. Ciències
Ambientals

Nomenclatura: IAI ‐ Autoinforme d'acreditació , IAE ‐ Informe d'acreditació extern, ISC ‐ Informe de seguiment del centre

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

1: Qualitat del programa formatiu
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.
IAAI3.1 / IAAI3.2/ IAAI3.3
Garantir uns criteris de selecció més robustos, objectius i equitatius de les competències generals

Diagnòstic

FC El sistema de selecció de les competències generals que figuren al certificat d'acreditació de competències dels graus
no és prou objectiu ni homogeni

Identificació de causes

Les evidències que s’utilitzen per seleccionar les competències generals són insuficients i massa subjectives. S'hi troba a
faltar una qualificació que provingui directament de les activitats d'avaluació de les assignatures. (Apartat 3, pàg. 9)

Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini de finalització
Titulacions implicades

P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació
Alta
Deganat i Comissió de Qualitat del Centre (CQC)
2015 (3.1) o 2016 (3.2 o 3.3)
Totes les acreditades

Implica modificació de la memòria

No
No

Procedeix d'un altre objectiu de millora?
Tractat per un IAE
codi IAE
S'ha desestimat

Sí
IAE1406
No
Indiqueu en què s'ha modificat l'objectiu o s'ha creat una nova acció
6. Disponer de mecanismos fiables que verifiquen que los estudiantes que opten por la vía de doble titulación alcanzan el
nivel de competencias y resultados de aprendizaje previstos para cada titulación.
No

Recomanació
nova acció?

ACCIONS
Acció 1

3.1. Millorar i homogeneïtzar els criteris que utilitzen el tutors del PAT per qualificar els estudiants (rúbrica)

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Deganat i CQC
Nombre de tutors PAT que utilitzen la rúbrica
80% dels tutors del PAT

Acció 2

3.2. Reduir el nombre de CG per assignatura

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació
Responsable

Deganat i CQC
Nombre de competències generals per assignatura
Màxim 2 competències generals
3.3. Establir un mecanisme que permeti incorporar a l’avaluació les qualificacions obtingudes directament en algunes
activitats d’avaluació d’aquestes CG
Deganat i CQC

Indicador

Nombre de vegades que s'avalua cadascuna de les competències generals al llarg del grau en el marc del PAC

Llindar d'acceptació

Mínim dues avaluacions de cada competència al llarg del grau

Acció 3

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/14/03

Data
Acció 1

3.1. Millorar i homogeneïtzar els criteris que utilitzen el tutors del PAT per qualificar els estudiants (rúbrica)

Responsable

Deganat i CQC
L'equip de coordinació del PAT va elaborar al setembre del 2015 una Guia de suport als Tutors de PAT sobre les tasques a
dur a terme, on s'inclouen els procediments i les rúbriques per qualificar els estudiants. Durant el curs 2015‐16 s'ha
implementat aquest model d'avaluació i el seguiment de la implementació s'ha dut a terme a partir de reunions amb els
tutors del PAT.

Explicació del seguiment

Indicador
Llindar d'acceptació

Nombre de tutors PAT que utilitzen la rúbrica
80% dels tutors del PAT
En la reunió realitzada es va constatar que un 90% del tutors utilitzen les rúbriques d'avaluació atès que els facilita molt
la feina de seguiment de l'adquisició de competències.

Resultat obtingut de l'indicador
Valoració

100 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 2

3.2. Reduir el nombre de CG per assignatura

Responsable

Deganat i CQC
S'ha reduït el número de competències generals vinculades a algunes de les assignatures. En altres casos, arran de
consultes amb el professorat corresponent, s'ha decidit mantenir la vinculació de totes les competències que es treballen
malgrat que no s'avaluïn explícitament. El PAC ha permès reduir, homogeneitzar i objectivar les competències generals
que s'avaluen a cada curs.

Explicació del seguiment

Indicador
Llindar d'acceptació

Nombre de competències generals per assignatura
Màxim 2 competències generals

Resultat obtingut de l'indicador
Valoració

Cadascuna de les assignatures que formen part del PAC avalua únicament una competència general.
100 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
3.3. Establir un mecanisme que permeti incorporar a l’avaluació les qualificacions obtingudes directament en algunes
activitats d’avaluació d’aquestes CG
Deganat i CQC
A partir de la implantació del Pla d'Avaluació de les competències transversals (PAC) el curs 2015‐16 ja s'avaluen
directament aquestes competències en el marc de diferents assignatures, i les qualificacions obtingudes es tenen en
compte en la qualificació final de cada competència tot seguint les rúbriques i les fórmules que es detallen a la Guia de
suport als tutors. El seguiment es fa a partir de les assignatures que avaluen directament alguna de les competències
transversals.
Nombre de vegades que s'avalua cadascuna de les competències generals al llarg del grau en el marc del PAC

Acció 3
Responsable

Explicació del seguiment

Indicador
Llindar d'acceptació

Mínim dues avaluacions de cada competència al llarg del grau

Resultat obtingut de l'indicador
Valoració

Cada competència s'avalua com a mínim dues vegades al llarg del grau
100 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable
Valoració global

Deganat i Comissió de Qualitat del Centre (CQC)
100 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Tancada

Sí

Deriva a un nou objectiu de millora?

No

S'ha assolit l'objectiu

PLA DE MILLORA FACULTAT DE CIÈNCIES

valoració de
l'acreditació

IAI/14/04

Estàndard

favorableEstàndard

Subestàndard

favorabl
e

Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic
Identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini de finalització
Titulacions implicades

1: Qualitat del programa formatiu
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.
IAAI4
Adaptar el pla d’estudis del màster al RD861/2010 per impartir un sol TFM i eliminar els itineraris
BMB L’estructura del màster no s’ajusta al RD1393/2007 modificat pel RD861/2010
Adaptar el pla d’estudis del màster al RD861/2010 per impartir un sol TFM i eliminar els itineraris
P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació
Alta
Coordinació i Comissió de qualitat del màster
2014‐15
Màster en Biologia Molecular i Biomedicina

Implica modificació de la memòria

No

G. Biologia
G.
Biotecnolo
G. Ciències
Ambiental
G. Química
M.
Biologia

OBJECTIU DE MILLORA

FACULTAT
CIÈNCIES

Nomenclatura: IAI ‐ Autoinforme d'acreditació , IAE ‐ Informe d'acreditació extern, ISC ‐ Informe de seguiment del centre

Sí

No

Procedeix d'un altre objectiu de millora?
Tractat per un IAE
codi IAE
S'ha desestimat

Sí
No
Indiqueu en què s'ha modificat l'objectiu o s'ha creat una nova acció

Recomanació

Transcriure el text tal com està a l'IAE
No

nova acció?

ACCIONS
Acció 1

4. Iniciar un procés de modificació del màster per adaptar‐lo al RD861/2010

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Coordinació i Comissió de qualitat del màster
Resposta a la memòria de sol∙licitud
Acceptació sol∙licitud

Sí

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/14/04

Data
Acció 1
Responsable

4. Iniciar un procés de modificació del màster per adaptar‐lo al RD861/2010
Coordinació i Comissió de qualitat del màster
Durant la revisió documental realitzada en el procés d’Acreditació del Màster en Biologia Molecular i Biomedicina es va
detectar que l’estructura actual del seu pla d’estudis no s’adequa als requeriments del RD 1393/2007 (RD 1393/2007, de
29 d’octubre, modificat per RD 861/2010 de 2 de juliol de 2010) atès que el màster constava de dos itineraris amb dos
models de TFM diferents. La normativa legal preveu que el màster només pot impartir un tipus de TFM i, per tant, calia
iniciar un procés de modificació de l’estructura del pla d’estudis. Per altra banda, es va aprofitar aquest procés de
modificació per seguir les recomanacions de l’AQU detallades en la “Guia per a l’elaboració i la verificació de les propostes
de titulacions universitàries de grau i màster“ de desembre de 2012 pel que fa a que un mínim del 25% dels crèdits
impartits havien de correspondre a assignatures obligatòries de caràcter disciplinari.

Explicació del seguiment

Indicador
Llindar d'acceptació

Resposta a la memòria de sol∙licitud
Acceptació sol∙licitud
Es va sol∙licitar a l’AQU la modificació del màster per tal que oferís un únic TFM (de 18 crèdits ECTS) i per tal d’incorporar
l’assignatura de caràcter transversal de Bioinformàtica (3 ECTS) al Mòdul teòric troncal obligatori per tal de que un 25%

Resultat obtingut de l'indicador
Valoració

100 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable
Valoració global

Coordinació i Comissió de qualitat del màster
100 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Tancada

Sí

Deriva a un nou objectiu de millora?

No

Percentatge d'assoliment 100%

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

PLA DE MILLORA FACULTAT DE CIÈNCIES

Estàndard

favorable

Subestàndard

favorable

Codi inicial
Objectiu

GR Els estudiants actuals que no finalitzin els graus aquest curs corren el risc de tenir complicacions per completar el
seu expedient acadèmic en els terminis i nombre de crèdits previstos

Identificació de causes

La modificació del pla d’estudis que s’implantarà a partir del 2015/16 comportarà canvis i obligarà els estudiants a
adaptar el seu itinerari curricular

Titulacions implicades

P3 Planificació i impartició de la docència
Alta
Deganat
1. final 2014 (fet)
2. principi 2015 (fet)
3. primer semestre 2015
4. 2015‐ 16 i 2016‐17 (si s’escau)
Els graus acreditats

Implica modificació de la memòria

No

Termini de finalització

Procedeix d'un altre objectiu de millora?
Tractat per un IAE
codi IAE
S'ha desestimat

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No
Sí
IAE1401
No
Indiqueu en què s'ha modificat l'objectiu o s'ha creat una nova acció

Recomanació
nova acció?

1. Continuar tomando las medidas necesarias para que el calendario de implantación de las modificaciones no
repercuta negativamente en el desarrollo curricular de los estudiantes matriculados.
No

ACCIONS
Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació
Acció 2
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació
Acció 3
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació
Acció 4
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació
Acció 5
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Seguiment

1. Confecció de taules d’adaptacions als nous plans d’estudis que facilitin el canvi
Deganat
Percentatge de casos que no s'ajustin a les taules
Menys del 10%
2. Informar els estudiants dels canvis i les adaptacions
Deganat
Percentatge d'estudiants informats
més del 80%
3. Facilitar i tutoritzar les modificacions de matrícula que es realitzin durant el curs 2014‐15 i les matrícules del 2015‐
16
Deganat
Percentatge d'estudiants que segueixin les recomanacions de matrícula
Més del 90%
4. Adaptar, els primers anys d’implementació, els continguts d’algunes assignatures noves o modificades per ajustar‐
se millor al nivell dels estudiants
Deganat
Percentatge d'estudiants que no tenen dificultat d'aprenentatge en aquestes assignatures
Rendiment de les assignatures igual que els cursos anteriors
5. incloure en el IST el seguiment de la implantació de les modificacions
Deganat
Inclusió als corresponents IST
Sí

M.
Biologia

No

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
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.
IAE1
Minimitzar els efectes negatius de la implantació de les modificacions sobre el desenvolupament curricular dels
estudiants

Diagnòstic

Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable

G. Química

IAI/14/05

G. Biologia

valoració de
l'acreditació

FACULTAT
CIÈNCIES

OBJECTIU DE MILLORA

G.
Biotecnolo
G. Ciències
Ambiental

Nomenclatura: IAI ‐ Autoinforme d'acreditació , IAE ‐ Informe d'acreditació extern, ISC ‐ Informe de seguiment del centre

SEGUIMENT 1

IAI/14/05

Data
Acció 1

1. Confecció de taules d’adaptacions als nous plans d’estudis que facilitin el canvi

Responsable

Deganat
Es va confeccionar una taula per a facilitar l'adaptació de les assignatures al pla d'estudis modificat. En aquesta taula hi
vam fer constar tots els canvis del pla d'estudis, però també totes les possibles combinacions que podien fer els
estudiants per tal d'adaptar al pla d'estudis modificat les assignatures que tenien aprovades.

Explicació del seguiment
Indicador
Llindar d'acceptació

Percentatge de casos que no s'ajustin a les taules
Menys del 10%

Resultat obtingut de l'indicador

1.5% dels casos no es van ajustar a les taules

Valoració

100

2. Informar els estudiants dels canvis i les adaptacions

Responsable

Indicador
Llindar d'acceptació

Deganat
Es van fer dues sessions informatives on es van detallar les modificacions que s'havien realitzar, les adaptacions que es
podrien fer, i com s'havien de realitzar els procesos d'adaptació i de matriculació. Tota la informació va ser també
proporcionada als estudiants via web i per correu electrònic.
Percentatge d'estudiants informats
més del 80%

Resultat obtingut de l'indicador

El 100% dels estudiants va ser informats a través de correu electrònic

Valoració

100

3. Facilitar i tutoritzar les modificacions de matrícula que es realitzin durant el curs 2014‐15 i les matrícules del 2015‐16

Responsable

Deganat
Les modificacions de matrícula varen ser facilitades tant des de coordinació com des de secretaria acadèmica, de
manera que tots els estudiants poguessin resoldre els dubtes que tenien tant sobre el procés d'adaptació com del de
matriculació.
Percentatge d'estudiants que segueixin les recomanacions de matrícula
Més del 90%

Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de l'indicador
Valoració

Explicació del seguiment
Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de l'indicador
100

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 5

5. incloure en el IST el seguiment de la implantació de les modificacions

Responsable

Deganat
El seguiment s'està incloent i es seguirà incloent en l'IST de forma regular.

Explicació del seguiment
Indicador
Llindar d'acceptació

Inclusió als corresponents IST
Sí

Resultat obtingut de l'indicador

S'han inclós als corresponents IST
100

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable
Valoració global

Sí

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
4. Adaptar, els primers anys d’implementació, els continguts d’algunes assignatures noves o modificades per ajustar‐se
millor al nivell dels estudiants
Deganat
El primer any d'implantació de les modificacions va ser necessari adaptar el contingut de la nova assignatura 'Anàlisi
avançada de dades', de manera que integrés tant continguts de l'assignatura anterior 'Estadística', com de la nova
assignatura.
Percentatge d'estudiants que no tenen dificultat d'aprenentatge en aquestes assignatures
Rendiment de les assignatures igual que els cursos anteriors
El rendiment de l'assignatura 'Anàlisi avançada de dades' ha sigut aproximadament el mateix que el de l'assignatura
'Estadística' que es feia el curs anterior

Responsable

Valoració

Sí

El 98% dels estudiants va seguir les recomanacions
100

Acció 4

Valoració

Sí

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 3

Explicació del seguiment

Sí

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 2

Explicació del seguiment

Sí

Deganat
100

Tancada

Sí

Deriva a un nou objectiu de
millora?

No

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
S'ha assolit l'objectiu de millora

PLA DE MILLORA FACULTAT DE CIÈNCIES

valoració de
l'acreditació

IAI/14/06

Estàndard

favorableEstàndard

Subestàndard

favorabl
e

Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic
Identificació de causes

G. Biologia
G.
Biotecnolo
G. Ciències
Ambiental
G. Química
M.
Biologia

OBJECTIU DE MILLORA

FACULTAT
CIÈNCIES

Nomenclatura: IAI ‐ Autoinforme d'acreditació , IAE ‐ Informe d'acreditació extern, ISC ‐ Informe de seguiment del centre

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.
IAE2
Anivellar els coneixements dels estudiants que accedeixen de nou a les titulacions de grau
GR Els estudiants de primer curs tenen diferents nivells de coneixements previs
Diversitat de currículum de l’estudiant

Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini de finalització
Titulacions implicades

P3 Planificació i impartició de la docència
Mitjana
Deganat i departaments
1. 2016 i 2 2017
Graus acreditats

Implica modificació de la memòria

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Procedeix d'un altre objectiu de millora?
Tractat per un IAE
codi IAE
S'ha desestimat

Sí
IAE1403
No

3. Dar mayor relevancia a los mecanismos que ayudan a nivelar los conocimientos previos de los estudiantes que
acceden a las titulaciones de grado con el objetivo de adecuar el perfil de ingreso a las necesidades de los planes
formativos.
No

Recomanació
nova acció?

ACCIONS
Acció 1

1.Desenvolupar material de suport didàctic pels estudiants que tenen dificultats en el primer curs

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Deganat i Departaments
Nombre de materials didàctics de suport
3 materials

Acció 2

2.Organitzar sessions de tutoritzacions

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Deganat i Departaments
Nombre d'estudiants que assisteixen a les tutories
50 estudiants

Acció 3
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/14/06

Data
Acció 1

1.Desenvolupar material de suport didàctic pels estudiants que tenen dificultats en el primer curs

Responsable

Indicador
Llindar d'acceptació

Deganat i Departaments
L'assignatura de matemàtiques ha posat a disposició dels estudiants material de suport per tal de que assoleixin un
coneixement bàsic de l'assignatura.
Nombre de materials didàctics de suport
3 materials

Resultat obtingut de l'indicador

Únicament es disposa de material de suport per a una de les assignatures bàsiques

Explicació del seguiment

Valoració

33 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 2

2.Organitzar sessions de tutoritzacions

Responsable

Deganat i Departaments
El professorat realitza regularment tutories a a demanda dels estudiants que ho sol∙liciten. Per altra banda, es va
realitzar una prova pilot de tutories específiques amb un grup d'estudiants repetidors d'una assignatura bàsica però es
va constatar que hi havia una baixa participació dels estudiants. No s'han realitzat més sessions de tutoria específiques
perquè la facultat no ha rebut recursos per destinar a aquesta acció.

Explicació del seguiment

Nombre d'estudiants que assisteixen a les tutories
50 estudiants
Les tutories individuals s'atenen sempre que l'estudiant ho sol∙licita. Pel que fa a les tutories en grup no s'han dut a
terme.

Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de l'indicador
Valoració

25 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable

Deganat i departaments

Valoració global

30 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Tancada

No

Deriva a un nou objectiu de millora?

No

PLA DE MILLORA FACULTAT DE CIÈNCIES

Estàndard

favorable Estàndard

Subestàndard

favorabl
e

Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic

MCiTA

IAI/14/07

MACMoM

valoració de
l'acreditació

G. Biologia
G.
Biotecnolo
G. Ciències
Ambiental
G. Química
M.
Biologia
MCA

OBJECTIU DE MILLORA

FACULTAT
CIÈNCIES

Nomenclatura: IAI ‐ Autoinforme d'acreditació , IAE ‐ Informe d'acreditació extern, ISC ‐ Informe de seguiment del centre

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

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.
IAE3
Disposar d’un nombre suficient de matriculats cada any
MBM Alguns anys hi ha hagut una matriculació molt baixa al màster

Identificació de causes

Alt preu oficial de la matrícula i desconeixement de l’oferta del màster per part d’alguns estudiants de la UdG en el
moment d’escollir la formació de post‐grau (Apartat 6.3, pàg. 54)

Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini de finalització
Titulacions implicades

P5 Captació dels estudiants, admissió i matrícula
Mitjana. Alta
Coordinador del màster
1r semestre 2016‐2017. 1r semestre 2018‐2019
Màster en Biologia Molecular i Biomedina

Implica modificació de la memòria

No

Sí

No

Procedeix d'un altre objectiu de millora?
Tractat per un IAE
codi IAE
S'ha desestimat

Sí
IAE1404
No
Indiqueu en què s'ha modificat l'objectiu o s'ha creat una nova acció
4. Seguir monitorizando las acciones implantadas para mantener un número de estudiantes en el MUBB que asegure la
sostenibilidad del título.
No

Recomanació
nova acció?

ACCIONS
Acció 1

Mantenir les accions endegades el curs 2014‐15: difusió a principi de curs, Facebook, captació d’estudiants de fora la
UdG

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Coordinador del màster
Nombre de matriculats
20 estudiants

Acció 2

Focalitzar en la captació d’estudiants de fora la UdG: Mantenir les accions de promoció actuals i ampliar‐les.

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Coordinador del màster
Nombre de matriculats de procedència fora UdG
40%

Acció 3

Focalitzar en la captació d’estudiants de fora la UdG: Mantenir les accions de promoció actuals i ampliar‐les.

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Coordinador del màster
Nombre de matriculats de procedència fora UdG
15%

Sí

sí

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/14/07

Data
Mantenir les accions endegades el curs 2014‐15: difusió a principi de curs, Facebook, captació d’estudiants de fora la
UdG

Acció 1
Responsable
Explicació del seguiment
Indicador
Llindar d'acceptació

Sí

Nombre de matriculats
20 estudiants
S'aconsegueix incrementar el nombre d'estudiants matriculats en el màster BMB passant d'un promig de 18 estudiants
durant els tres primers cursos (abans de l'inici de les accions engegades en el curs 2014‐2015) a un promig del nombre de
matriculats en els darrers dos anys de 25 estudiants (cursos 2015‐16 i 2016‐17).

Resultat obtingut de l'indicador
Valoració

Sí

Coordinador del màster
S'han mantingut les accions engegades en el curs 2014‐15 per tal de millorar el nombre de matriculats en el màster BMB.
El percentatge d'estudiants de fora la UdG ha passat d'un 15% el curs 2014‐15 a un 42% el 2016‐17

100 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 2

Focalitzar en la captació d’estudiants de fora la UdG: Mantenir les accions de promoció actuals i ampliar‐les.

Responsable

Coordinador del màster

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Explicació del seguiment
Indicador
Llindar d'acceptació

Nombre de matriculats de procedència fora UdG
40.00%

Resultat obtingut de l'indicador
Valoració

0

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 3

Focalitzar en la captació d’estudiants de fora la UdG: Mantenir les accions de promoció actuals i ampliar‐les.

Responsable

Coordinador del màster

Explicació del seguiment
Indicador
Llindar d'acceptació

Nombre de matriculats de procedència fora UdG
20 estudiants

Resultat obtingut de l'indicador
Valoració

0

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable

Coordinador del màster

Valoració global

100 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Tancada

No

Deriva a un nou objectiu de millora?

No

PLA DE MILLORA FACULTAT DE CIÈNCIES

valoració de
l'acreditació

Estàndard
Subestàndard
Codi inicial

favorable
favorable

IAI/14/08
Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats.
IAE4

Objectiu

Millorar la coordinació i reduir les conseqüències negatives per a la formació dels estudiants que se’n deriven

Diagnòstic

GR .Coordinació insuficient entre els professorat responsable de les diferents assignatures d’un mateix grau

Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini de finalització
Titulacions implicades

Poca interacció entre el professorat a l’hora de planificar els continguts i les activitats formatives de les assignatures.
(Apartat 3, pàg. 22)
P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació
Alta
Consell d'estudis
2n semestre 2016‐2017
Graus acreditats

Implica modificació de la memòria

No

Identificació de causes

G. Biologia
G.
Biotecnolo
G. Ciències
Ambiental
G. Química
M.
Biologia

OBJECTIU DE MILLORA

FACULTAT
CIÈNCIES

Nomenclatura: IAI ‐ Autoinforme d'acreditació , IAE ‐ Informe d'acreditació extern, ISC ‐ Informe de seguiment del centre

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
Quina? / Quines?
sÍ
IAE1405
No
Indiqueu en què s'ha modificat l'objectiu o s'ha creat una nova acció
5. Continuar con el despliegue de las acciones previstas en el plan de mejora de la facultad que deben conducir a la mejora
de los mecanismos de coordinación. Intensificar puentes de colaboración con los empleadores que mejoren la calidad del
programa formativo.
No

Procedeix d'un altre objectiu de millora?
Tractat per un IAE
codi IAE
S'ha desestimat

Recomanació
nova acció?

ACCIONS
13. Revisar els continguts i les activitats formatives de forma conjunta amb professors de les assignatures que estan
relacionades entre elles
Consells d'estudi
(1) Nombre de reunions de coordinació realitzades
(2) Disminució del nombre d'assignatures a on es detecten problemes
(1) 12 per any
(2) 80%

Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/14/08

Data
13. Revisar els continguts i les activitats formatives de forma conjunta amb professors de les assignatures que estan
relacionades entre elles

Acció 1
Responsable

Consells d'estudi
Els problemes de solapament de continguts s'han anat tractant en els consells d'estudi al llarg de les reunions ordinàries
que s'han celebrat. Els casos de solapament més concrets els han anat resolent els professors de les àrees de
coneixement implicades juntament amb els coordinadors d'estudi.
(1) Nombre de reunions de coordinació realitzades
(2) Disminució del nombre d'assignatures a on es detecten problemes
(1) 12 per any
(2) 80%

Explicació del seguiment
Indicador
Llindar d'acceptació

(1) El nombre de reunions dels consells d'estudi ha estat de, com a mínim, 12 per any entre els quatre graus.
(2) Actualment hi ha un percentatge elevat (al voltant del 90‐95%) d'assignatures on no es detecten solapaments.

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

100

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

100

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable
Valoració global

Consell d'estudis

Tancada

Sí

Deriva a un nou objectiu de millora?

No

La detecció de futurs problemes formarà part de les tasques rutinàries dels consells d'estudi

PLA DE MILLORA FACULTAT DE CIÈNCIES

valoració de
l'acreditació

IAI/14/09

Estàndard

favorableEstàndard

Subestàndard

favorabl
e

Codi inicial

2: Pertinència de la informació pública
2.1. La institució publica informació veraç, completa, actualitzada i accessible sobre les característiques de la titulació i el
seu desenvolupament operatiu.
IAA5

Objectiu

Publicar una informació veraç i actualitzada sobre les competències i activitats vinculades a cada assignatura

Diagnòstic

FC La informació que es publica a les fitxes de les assignatures sobre les competències generals i específiques i les
activitats formatives no sempre és correcta o actualitzada

Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini de finalització
Titulacions implicades

Interacció insuficient amb els responsables de publicar i actualitzar la informació continguda en les memòries de les
titulacions a les fitxes de les assignatures.
(Apartat 3, pàg. 10)
P5 Captació dels estudiants, admissió i matrícula
Alta
Deganat, GPA i Servei Informàtic
2015
Totes les acreditdes

Implica modificació de la memòria

No

Identificació de causes

G. Biologia
G.
Biotecnolo
G. Ciències
Ambiental
G. Química
M.
Biologia

OBJECTIU DE MILLORA

FACULTAT
CIÈNCIES

Nomenclatura: IAI ‐ Autoinforme d'acreditació , IAE ‐ Informe d'acreditació extern, ISC ‐ Informe de seguiment del centre

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Procedeix d'un altre objectiu de millora?
Tractat per un IAE
codi IAE
S'ha desestimat

No
Indiqueu en què s'ha modificat l'objectiu o s'ha creat una nova acció
Transcriure el text tal com està a l'IAE
No

Recomanació
nova acció?

ACCIONS
5. Activar o millorar els mecanismes de relació amb els responsables de publicar aquesta informació per tal de poder‐
los subministrar les dades correctes i actualitzar‐ les quan s’escaigui
Deganat, GPA i Servei Informàtic
Percentatge d'assignatures amb la informació correcta i actualitzada
100% d'assignatures correctes

Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/14/09

Data
5. Activar o millorar els mecanismes de relació amb els responsables de publicar aquesta informació per tal de poder‐los
subministrar les dades correctes i actualitzar‐ les quan s’escaigui

Acció 1
Responsable

Indicador
Llindar d'acceptació

Deganat, GPA i Servei Informàtic
La modificació dels plans d'estudi efectuada el 2014 va ser tractada internament com un canvi de pla, amb una nova
codificació de les assignatures i un nou llistat de competències. Aquest fet ha implicat crear, des de zero, una nova
vinculació de competències a assignatures que ha permès eliminar de forma completa les errades detectades
anteriorment.
Percentatge d'assignatures amb la informació correcta i actualitzada
100% d'assignatures correctes

Resultat obtingut de l'indicador

Actualment el 100% de les assignatures presenten tant un redactat com una vinculació correctes.

Explicació del seguiment

Valoració

100 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable

Deganat, GPA i Servei Informàtic

Valoració global

90

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Tancada

Sí

El problema s'ha resolt completament i únicament se'n farà un seguiment en cas de futures modificacions

Deriva a un nou objectiu de millora?

No

PLA DE MILLORA FACULTAT DE CIÈNCIES

valoració de
l'acreditació

IAI/14/10

Estàndard

favorableEstàndard

Subestàndard

favorabl
e

Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic
Identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini de finalització
Titulacions implicades

2: Pertinència de la informació pública
2.1. La institució publica informació veraç, completa, actualitzada i accessible sobre les característiques de la titulació i el
seu desenvolupament operatiu.
IAA6
Millorar la informació disponible per als potencials estudiants estrangers
BMB La informació del màster no arriba fàcilment als estudiants potencials d’altres països europeus
La pàgina web està totalment traduïda al castellà però només parcialment a l’anglès. (Apartat 3, pàg. 11)
P5 Captació dels estudiants, admissió i matrícula
Mitjana
Coordinador/a del màster
2015
Màster en Biologia Molecular i Biomedicina

Implica modificació de la memòria

No

G. Biologia
G.
Biotecnolo
G. Ciències
Ambiental
G. Química
M.
Biologia

OBJECTIU DE MILLORA

FACULTAT
CIÈNCIES

Nomenclatura: IAI ‐ Autoinforme d'acreditació , IAE ‐ Informe d'acreditació extern, ISC ‐ Informe de seguiment del centre

Sí

No

Procedeix d'un altre objectiu de millora?
Tractat per un IAE
codi IAE
S'ha desestimat

No
No
Indiqueu en què s'ha modificat l'objectiu o s'ha creat una nova acció

Recomanació

Transcriure el text tal com està a l'IAE
No

nova acció?

ACCIONS
Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

6. Traducció de tota la pàgina web del màster a l’anglès
Coordinador del màster
% de continguts de la web traduïts a l'anglès
100% de continguts traduïts

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/14/10

Data
Acció 1
Responsable

6. Traducció de tota la pàgina web del màster a l’anglès
Coordinador del màster
La pàgina web del màster no estava traduïda en la seva totalitat a l'anglès.

Explicació del seguiment
Indicador
Llindar d'acceptació

% de continguts de la web traduïts a l'anglès
100% de continguts traduïts

Resultat obtingut de l'indicador

La pàgina web del màster ha estat traduïda en la seva totalitat a l'anglès.

Valoració

100 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable
Valoració global

Coordinador/a del màster
100 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Tancada

Sí

Deriva a un nou objectiu de millora?

No

100% d'assoliment

Sí

PLA DE MILLORA FACULTAT DE CIÈNCIES

valoració de
l'acreditació

Estàndard
Subestàndard
Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic

favorable
favorable

IAI/14/11

G. Biologia
G.
Biotecnolo
G. Ciències
Ambiental
G. Química
M.
Biologia

OBJECTIU DE MILLORA

FACULTAT
CIÈNCIES

Nomenclatura: IAI ‐ Autoinforme d'acreditació , IAE ‐ Informe d'acreditació extern, ISC ‐ Informe de seguiment del centre

Estàndard 2: Pertinència de la informació pública
2.2. La institució publica informació sobre els resultats acadèmics i de satisfacció.
IAE5
Mostrar en tot moment la informació el més actualitzada possible
FC Els indicadors i resultats publicats no estan actualitzats

Identificació de causes

Incorrecte funcionament de l’aplicatiu de seguiment de les titulacions on es publiquen els indicadors i els resultats

Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini de finalització
Titulacions implicades

P22 Procés de difusió pública
Alta
GPA i Servei Informàtic
Seguiment del curs 2014‐2015
Totes les acreditades

Implica modificació de la memòria

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Procedeix d'un altre objectiu de millora?
Tractat per un IAE
codi IAE
S'ha desestimat

No
Indiqueu en què s'ha modificat l'objectiu o s'ha creat una nova acció
Transcriure el text tal com està a l'IAE
No

Recomanació
nova acció?

ACCIONS
Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Revisar l’aplicatiu de seguiment de les titulacions
GPA i Servei Informàtic
Informació actualitzada (sí / no)
Sí

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/14/11

Data
Acció 1
Responsable

01/12/2016

100

Revisar l’aplicatiu de seguiment de les titulacions
GPA i Servei Informàtic
Des del curs 2015/16 existeix un aplicatiu d'indicadors de la titulació que s'actualitza anualment. Aquesta informació es
pública a través de la fitxa de l'assignatura
Informació actualitzada (sí / no)
Sí
Informació actualitzada en funció dels indicadors recomenats per AQU i visible públicament en el moment que esdeven
dades consolidades
Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global

100

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Tancada
Deriva a un nou objectiu de millora?

Sí
No

Objectiu assolit

Explicació del seguiment
Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de l'indicador
Valoració
Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable

GPA i Servei Informàtic

Sí

Sí

Sí

PLA DE MILLORA FACULTAT DE CIÈNCIES

Estàndard

favorableEstàndard

Subestàndard

favorabl
e

Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic
Identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini de finalització
Titulacions implicades
Implica modificació de la memòria

MCiTA

IAI/14/12

MACMoM

valoració de
l'acreditació

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

FACULTAT
CIÈNCIES

OBJECTIU DE MILLORA

G. Biologia
G.
Biotecnolo
G. Ciències
Ambiental
G. Química
M.
Biologia
MCA

Nomenclatura: IAI ‐ Autoinforme d'acreditació , IAE ‐ Informe d'acreditació extern, ISC ‐ Informe de seguiment del centre

2: Pertinència de la informació pública

2.2. La institució publica informació sobre els resultats acadèmics i de satisfacció.
IAE6
Millorar el conjunt d’indicadors requerits en el programa de seguiment de titulacions oficials alineant al màxim els
indicadors de seguiment amb els de l’acreditació.
FC Els indicadors requerits actualment en el programa de seguiment són més complets que els actuals
La revisió de la Guia de seguiment de les titulacions recentment aprovada per AQU ens obliga a revisar els indicadors i les
evidències necessàries en el procés de seguiment.
P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació
Alta
GPA
2015
No
No

Procedeix d'un altre objectiu de millora?
Tractat per un IAE
codi IAE
S'ha desestimat

Sí
IAE1409
No
Indiqueu en què s'ha modificat l'objectiu o s'ha creat una nova acció

Recomanació

9. Mejorar el conjunto de indicadores requeridos en el Programa Seguimiento de titulaciones oficiales.
No

nova acció?

ACCIONS
Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Redefinir el corpus d’indicadors, calcular‐ los i fer‐los públics el més actualitzats possible a cada moment.
GPA
Nou corpus d'indicadors publicats (sí/no)
Sí

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/14/12

Data
Acció 1
Responsable

01/12/2016
Redefinir el corpus d’indicadors, calcular‐ los i fer‐los públics el més actualitzats possible a cada moment.
GPA
Des del curs 2015/16 existeix un aplicatiu d'indicadors de la titulació que s'actualitza anualment, els indicadors publicats
s'actualitzen en funció dels indicadors requerits per AQU. Aquesta informació es pública a través de la fitxa de
l'assignatura
Nou corpus d'indicadors publicats (sí/no)
Sí
Informació actualitzada en funció dels indicadors recomenats per AQU i visible públicament en el moment que esdeven
dades consolidades

Explicació del seguiment
Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de l'indicador
Valoració

100 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable
Valoració global

GPA
100 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Tancada

Sí

Deriva a un nou objectiu de millora?

No

Objectiu assolit

PLA DE MILLORA FACULTAT DE CIÈNCIES

favorable

Subestàndard

favorable

Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic
Identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini de finalització
Titulacions implicades

MCiTA

Estàndard

IAI/14/13

MACMoM

valoració de
l'acreditació

G. Biologia
G.
Biotecnolo
G. Ciències
Ambientals
G. Química
M. Biologia
Molecular i
MCA

OBJECTIU DE MILLORA

FACULTAT
CIÈNCIES

Nomenclatura: IAI ‐ Autoinforme d'acreditació , IAE ‐ Informe d'acreditació extern, ISC ‐ Informe de seguiment del centre

Sí

Si

Si

Si

Sí

Sí

Sí

Estàndard 2: Pertinència de la informació pública
2.3. La institució publica el SGIQ en què s’emmarca la titulació i els resultats del seguiment i l'acreditació de la titulació.
Si
Disposar de tota la informació relativa a la història de la titulació amb accés obert i fàcil accés
FC No es troba fàcilment els indicadors i informes relatius a la titulació
La informació es troba en diverses planes i amb accés restringit
P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació
Alta
GPA
2015
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
Indica el codi IAE
No
Indiqueu en què s'ha modificat l'objectiu o s'ha creat una nova acció
10. Publicar el autoinforme de acreditación y los Informes de Evaluación del Seguimiento y los Informes de acreditación
de las titulaciones emitidos por AQU Catalunya.
No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Acció 1

Desplegar la plana web UdG Qualitat en aquest apartat

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

GPA
Plana web completa
100%

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Implica modificació de la memòria

No

Procedeix d'un altre objectiu de millora?
Tractat per un IAE
codi IAE
S'ha desestimat
Recomanació
nova acció?

No

ACCIONS

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/14/13

Data
Acció 1
Responsable

01/12/2016

Indicador
Llindar d'acceptació

Desplegar la plana web UdG Qualitat en aquest apartat
GPA
El mes d'octubre de 2016 s'ha actualitzat la pàgina web de qualitat www.udg.edu/udgqualitat i aquesta informació ja
està en obert i actualitzada
Plana web completa
100%

Resultat obtingut de l'indicador

plana actualitzada al 100%

Explicació del seguiment

Valoració

100

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable
Valoració global
Tancada
Deriva a un nou objectiu de
millora?

GPA
100
Sí
No

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
Objectiu assolit

PLA DE MILLORA FACULTAT DE CIÈNCIES

valoració de
l'acreditació

Estàndard

favorable

Subestàndard

favorable

IAI/14/14

Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic
Identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini de finalització
Titulacions implicades

Estàndard 2: Pertinència de la informació pública
2.1. La institució publica informació veraç, completa, actualitzada i accessible sobre les característiques de la titulació i el
seu desenvolupament operatiu.
IAE8
Publicar les competències de cada titulació en la seva pàgina principal
FC Les competències de cada titulació no són visibles pels grups d’interès
Dificultat per algun grup d’interès per accedir a les competències de la titulació
P22 Procés de difusió pública
Mitjana
Deganat
2015 / 2018
Totes les acreditades

Implica modificació de la memòria

No

G. Biologia
G.
Biotecnolo
G. Ciències
Ambiental
G. Química
M.
Biologia

OBJECTIU DE MILLORA

FACULTAT
CIÈNCIES

Nomenclatura: IAI ‐ Autoinforme d'acreditació , IAE ‐ Informe d'acreditació extern, ISC ‐ Informe de seguiment del centre

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
Quina? / Quines?
No

Procedeix d'un altre objectiu de millora?
Tractat per un IAE
codi IAE
S'ha desestimat

No
Indiqueu en què s'ha modificat l'objectiu o s'ha creat una nova acció
Transcriure el text tal com està a l'IAE
No

Recomanació
nova acció?

ACCIONS
Acció 1

Publicar les competències de cada titulació en la seva pàgina principal

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Deganat
Publicació de les competències de cada titulació

Acció 2
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació
Acció 3
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/14/14

Data
Acció 1

Publicar les competències de cada titulació en la seva pàgina principal

Responsable

Deganat
S'ha instat al GPA i al servei de gestió acadèmica per tal que s'incloguin les competències a la vista pública de cada
titulació. Durant l'any 2016 la UdG ha acceptat dur a terme aquesta acció de forma transversal per a totes les titulacions i
es preveu començar‐ne la publicació a partir del curs 2017‐18.
Publicació de les competències de cada titulació
0
Fins el moment no s'ha dut a terme la publicació

Explicació del seguiment
Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de l'indicador
Valoració

20

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 2

0

Responsable

0

Explicació del seguiment
Indicador
Llindar d'acceptació

0
0

Resultat obtingut de l'indicador
Valoració

34

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 3

0

Responsable

0

Explicació del seguiment
Indicador
Llindar d'acceptació

0
0

Resultat obtingut de l'indicador
Valoració

10

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable

Deganat

Valoració global

20

Tancada

No

Deriva a un nou objectiu de
millora?

No

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

PLA DE MILLORA FACULTAT DE CIÈNCIES

valoració de
l'acreditació

Estàndard

favorable

Subestàndard

favorable

Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic

IAI/14/15
Estàndard 2: Pertinència de la informació pública
2.1. La institució publica informació veraç, completa, actualitzada i accessible sobre les característiques de la titulació i
el seu desenvolupament operatiu.
IAA7
Aconseguir que tot el professorat de la FC tingui la plana web personal activada i actualitzada
FC La informació pública relativa al currículum acadèmic i professional del professorat de la Facultat és incompleta i poc
visible públicament

Identificació de causes

Una part del professorat de la FC no té la plana web personal activada i/o la informació actualitzada. (Apartat 3, pàg. 11)

Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini de finalització
Titulacions implicades

P5 Captació dels estudiants, admissió i matrícula
Mitjana
Deganat i Departaments
2015
Totes les acreditades FC

Implica modificació de la memòria

No

Procedeix d'un altre objectiu de millora?

Sí
Quina? / Quines?

Tractat per un IAE
codi IAE
S'ha desestimat

G. Biologia
G.
Biotecnolo
G. Ciències
Ambientals
G. Química
M. Biologia
Molecular i

OBJECTIU DE MILLORA

FACULTAT
CIÈNCIES

Nomenclatura: IAI ‐ Autoinforme d'acreditació , IAE ‐ Informe d'acreditació extern, ISC ‐ Informe de seguiment del centre

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No
Indiqueu en què s'ha modificat l'objectiu o s'ha creat una nova acció
Transcriure el text tal com està a l'IAE
No

Recomanació
nova acció?

ACCIONS
7. Engegar una campanya a nivell de professorat de la FC perquè els professors actualitzin i facin públics els seus
currículums acadèmic i professional al web institucional
Deganat i departaments
Percentatge de professors amb pàgina publicada
75% de professors el curs 2015‐16

Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/14/15

Data
7. Engegar una campanya a nivell de professorat de la FC perquè els professors actualitzin i facin públics els seus
currículums acadèmic i professional al web institucional

Acció 1
Responsable

Deganat i departaments
El deganat ha dut a terme una campanya consistent en recordar al professorat, via correu electrònic i a través dels
consells d'estudi, la necessitat d'activar la seva pàgina web personal tant a nivell de recerca com de docència

Explicació del seguiment

Indicador
Llindar d'acceptació

Percentatge de professors amb pàgina publicada
75% de professors el curs 2015‐16

Resultat obtingut de l'indicador

A principis del curs 2016‐17 hi ha un 64% de professors amb la pàgina web publicada

Valoració

85

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable

Deganat i Departaments

Valoració global

85

Tancada

No

Deriva a un nou objectiu de
millora?

No

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

PLA DE MILLORA FACULTAT DE CIÈNCIES

Estàndard
Subestàndard

favorable
favorable

Codi inicial
Objectiu

IAI/14/16
Estàndard 2: Pertinència de la informació pública
2.1. La institució publica informació veraç, completa, actualitzada i accessible sobre les característiques de la titulació i
el seu desenvolupament operatiu.
IAA8
8. Incorporar els resultats d'aprenentatge a l'inici de la vista pública del web de la FC i de la UdG

Diagnòstic

FC El llistat de resultats d'aprenentatge dels diferents estudis no són fàcilment accessibles des de la vista pública

Identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini de finalització
Titulacions implicades

Els resultats d'aprenentatge apareixen únicament en l'entorn de les assignatures (Apartat 3, pàg. 11)
P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació
Alta
Deganat i GPA
2014

Implica modificació de la memòria

No

Procedeix d'un altre objectiu de millora?
Tractat per un IAE
codi IAE
S'ha desestimat

G. Biologia
G.
Biotecnolo
G. Ciències
Ambientals
G. Química
M. Biologia
Molecular i

OBJECTIU DE MILLORA

FACULTAT
CIÈNCIES

Nomenclatura: IAI ‐ Autoinforme d'acreditació , IAE ‐ Informe d'acreditació extern, ISC ‐ Informe de seguiment del centre

valoració
de
l'acreditaci
ó

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
Quina? / Quines?
Sí
IAE1408
No
Indiqueu en què s'ha modificat l'objectiu o s'ha creat una nova acció

Recomanació

8. Implantar los mecanismos que aseguren la publicación actualizada de los resultados e indicadores alcanzados.
No

nova acció?

ACCIONS
Acció 1

8. Incorporar els resultats d'aprenentatge a l'inici de la vista pública del web de la FC i de la UdG

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Deganat i GPA
Presència dels resultats d'aprenentatge a la vista pública
Assolit

Acció 2
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació
Acció 3
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/14/16

Data
Acció 1
Responsable

Indicador
Llindar d'acceptació

8. Incorporar els resultats d'aprenentatge a l'inici de la vista pública del web de la FC i de la UdG
Deganat i GPA
S'ha constatat que les accions proposades a l'objectiu IAI/14/16 pel que fa a la informació pública s'inclouen dins de
l'objectiu IAI/14/14.
Presència dels resultats d'aprenentatge a la vista pública
Assolit

Resultat obtingut de l'indicador

El seguiment es durà a terme a través de les accions proposades a l'objectiu IAI/14/14

Explicació del seguiment

Valoració

100

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable
Valoració global

Deganat i GPA
100

Tancada

Sí

Deriva a un nou objectiu de
millora?

No

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
El seguiment es durà a terme a través de les accions proposades a l'objectiu IAI/14/14

Sí

Sí

Sí

PLA DE MILLORA FACULTAT DE CIÈNCIES

valoració de
l'acreditació

Estàndard

favorable

Subestàndard

favorable

IAI/14/17

Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic
Identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini de finalització
Titulacions implicades

Estàndard 2: Pertinència de la informació pública
2.1. La institució publica informació veraç, completa, actualitzada i accessible sobre les característiques de la titulació i el
seu desenvolupament operatiu.
IAE9
Fer més visible i accessible la informació del TFG i Pràctiques en empresa
GR La informació del web de la Facultat referent al TFG i Pràctiques en empresa no és prou visible
Dificultat per alguns estudiants per accedir a la informació pertinent
No hi ha vinculació a cap procés
Mitjana
Deganat
2015
Graus acreditats

Implica modificació de la memòria

No

G. Biologia
G.
Biotecnolo
G. Ciències
Ambiental
G. Química
M.
Biologia

OBJECTIU DE MILLORA

FACULTAT
CIÈNCIES

Nomenclatura: IAI ‐ Autoinforme d'acreditació , IAE ‐ Informe d'acreditació extern, ISC ‐ Informe de seguiment del centre

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Procedeix d'un altre objectiu de millora?
Tractat per un IAE
codi IAE
S'ha desestimat

No
No
Indiqueu en què s'ha modificat l'objectiu o s'ha creat una nova acció
Transcriure el text tal com està a l'IAE
No

Recomanació
nova acció?

ACCIONS
Acció 1

9.1 Elaborar una guia per dur a terme el TFG

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Deganat
Publicació de la guia del TFG
Guia publicada

Acció 2

9.2 Elaborar una guia de les pràctiques en Empresa

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Deganat
Publicació de la guia de pràctiques en empresa
Guia publicada

Acció 3

9.3 Publicar al web el llistat d’empreses a on es pot realitzar el TFG o pràctiques en Empresa

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Deganat
Publicació del llistat d'empreses
Llista publicada

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/14/17

Data
Acció 1

9.1 Elaborar una guia per dur a terme el TFG

Responsable
Explicació del seguiment
Indicador
Llindar d'acceptació

Deganat
S'ha elaborat i publicat un reglament per a l'elaboració del TFG.
Publicació de la guia del TFG
Guia publicada

Resultat obtingut de l'indicador

S'ha publicat la guia

Valoració

100

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 2

9.2 Elaborar una guia de les pràctiques en Empresa

Responsable

Deganat
S'ha elaborat i publicat una Guia per a les pràctiques en empresa

Explicació del seguiment
Indicador
Llindar d'acceptació

Publicació de la guia de pràctiques en empresa
Guia publicada

Resultat obtingut de l'indicador

S'ha publicat la guia

Valoració

100

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 3

9.3 Publicar al web el llistat d’empreses a on es pot realitzar el TFG o pràctiques en Empresa

Responsable

Indicador
Llindar d'acceptació

Deganat
Per qüestions legals no es pot publicar directament el llistat de les empreses on es realitzen les pràctiques en empresa
però sí que els estudiants tenen accés a totes aquelles empreses que desitgen ser visibles a la plataforma de pràctiques
en empresa.
Publicació del llistat d'empreses
Guia publicada

Resultat obtingut de l'indicador

Els estudiants tenen accés al llistat d'empreses

Explicació del seguiment

Valoració

80

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable
Valoració global

Deganat
100

Tancada

Sí

Deriva a un nou objectiu de
millora?

No

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
S'ha assolit l'objectiu

PLA DE MILLORA FACULTAT DE CIÈNCIES

amb condicions

Subestàndard

amb condicions

Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic
Identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini de finalització
Titulacions implicades
Implica modificació de la memòria

MCiTA

Estàndard

IAI/14/18

MACMoM

valoració de
l'acreditació

G. Biologia
G.
Biotecnolo
G. Ciències
Ambiental
G. Química
M.
Biologia
MCA

OBJECTIU DE MILLORA

FACULTAT
CIÈNCIES

Nomenclatura: IAI ‐ Autoinforme d'acreditació , IAE ‐ Informe d'acreditació extern, ISC ‐ Informe de seguiment del centre

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

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 d’interès.
IAA9
Disposar d’un nombre significatiu de respostes a les enquestes dels estudiants per tal de poder disposar d’informació
fiable sobre el seu grau de satisfacció amb la docència rebuda
FC Molt baixa participació dels estudiants a les enquestes de docència via web
Poc interès dels estudiants, percepció incorrecte de la utilitat de les enquestes per part dels estudiants. (Apartat 3, pàg.
18)
P20 Administració i anàlisi de les enquestes de docència
Mitjana
Comissió de Qualitat de la UdG
1r semestre 2016‐2017 / Curs 2016‐17
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No
Sí
Quina? / Quines?
sÍ
IAE1417
No
Indiqueu en què s'ha modificat l'objectiu o s'ha creat una nova acció
17. Potenciar la participación de los estudiantes en las encuestas de satisfacción con la docencia.
No

Procedeix d'un altre objectiu de millora?
Tractat per un IAE
codi IAE
S'ha desestimat
Recomanació
nova acció?

ACCIONS
Acció 1

9. Incentivar que els estudiants contestin les enquestes

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Comissió de Qualitat de la UdG
Percentatge d'estudiants que responen les enquestes de docència
30% dels estudiants matriculats responen

Acció 2

Aconseguir un elevat índex de resposta per totes les assignatures del màster, incloent el TFM i les Practiques en
Empresa si s'escau

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Coordinadors de màster
Percentatge d'estudiants que responen les enquestes de docència
75% dels estudiants matriculats responen

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/14/18

Data
Acció 1
Responsable
Explicació del seguiment
Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de l'indicador
Valoració

20

Acció 2
Responsable

9. Incentivar que els estudiants contestin les enquestes
Comissió de Qualitat de la UdG
La facultat de ciències ha incentivat la participació dels estudiants a través de correus recordatori poc abans de la
realització de les enquestes. Es va encarregar a un becari l'assignació de professorat a grups per tal que cada estudiant
avalués el professorat corresponent.
Percentatge d'estudiants que responen les enquestes de docència
30% dels estudiants matriculats responen
S'ha obtingut una lleugera millora (de 8% a 11‐12%) en l'índex de respostes per a les enquestes del primer semestre, en
què només responen els estudiants de segon a quart curs. En canvi, el resultat és més baix (del 8% al 5%
aproximadament) en el segon semestre, en què també s'inclouen les respostes dels estudiants de primer curs, que cursen
assignatures anuals.
Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
Aconseguir un elevat índex de resposta per totes les assignatures del màster, incloent el TFM i les Practiques en Empresa
si s'escau
Coordinadors de màster

Explicació del seguiment
Indicador
Llindar d'acceptació

Percentatge d'estudiants que responen les enquestes de docència
75% dels estudiants matriculats responen

Resultat obtingut de l'indicador
Valoració

34

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable
Valoració global

Comissió de Qualitat de la UdG
0

Tancada

No

Deriva a un nou objectiu de
millora?

No

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

PLA DE MILLORA FACULTAT DE CIÈNCIES

valoració de
l'acreditació

Estàndard

amb condicions

Subestàndard

amb condicions

IAI/14/19

Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini de finalització
Titulacions implicades

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 d’interès.
IAA10.1 i IAA10.2
Disposar de més informació sobre el grau de satisfacció i l’opinió general dels estudiants en relació als aspectes
relacionats amb la docència que són rellevants per a la FC
GR Manca d’informació sobre el grau de satisfacció dels estudiants en relació a aspectes específics relacionats amb els
estudis de la FC que no es recullen a l'enquesta general
El Deganat disposa de poca informació sobre l' opinió dels estudiants en relació a aquests aspectes. (Apartat 3, pàg.
18,24)
P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació
Mitjana
Deganat
10.1 2014 10.2 2017
Graus acreditats

Implica modificació de la memòria

No

Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic
Identificació de causes

G. Biologia
G.
Biotecnolo
G. Ciències
Ambiental
G. Química
M.
Biologia

OBJECTIU DE MILLORA

FACULTAT
CIÈNCIES

Nomenclatura: IAI ‐ Autoinforme d'acreditació , IAE ‐ Informe d'acreditació extern, ISC ‐ Informe de seguiment del centre

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
Quina? / Quines?
Sí
IAE1412
No
Indiqueu en què s'ha modificat l'objectiu o s'ha creat una nova acció
12. Mejorar el proceso de recogida y publicación de indicadores sobre los resultados de aprendizaje y la satisfacción de
estudiantes y otros grupos de interés.
No

Procedeix d'un altre objectiu de millora?
Tractat per un IAE
codi IAE
S'ha desestimat
Recomanació
nova acció?

ACCIONS
Implementació d’un pla de consultes a l’alumnat que inclogui:
10.1 Reunions consultives periòdiques amb els delegats dels diferents cursos

Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Deganat
Participació dels delegats dels diferents cursos
40% dels delegats participen
Implementació d’un pla de consultes a l’alumnat que inclogui:
10.2 Una enquesta específica sobre aquests aspectes que no es recullen a l'enquesta general
Deganat
Participació dels estudiants
30% d'estudiants matriculats responen

Acció 2
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació
Acció 3
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/14/19

Data
Implementació d’un pla de consultes a l’alumnat que inclogui:
10.1 Reunions consultives periòdiques amb els delegats dels diferents cursos

Acció 1
Responsable
Explicació del seguiment
Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de l'indicador
Valoració

100

Acció 2
Responsable
Explicació del seguiment
Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de l'indicador
Valoració
Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable
Valoració global
Tancada
Deriva a un nou objectiu de millora?

0

100
Sí
Sí

Deganat
L'any 2015 es van abordar els problemes especifics de les dobles titulacions en dues reunions consultives amb els
delegats corresponents. Per altra banda, els delegats van informar sobre el desenvolupament dels respectius estudis en
el sí dels consells d'estudi celebrats els anys 2015 i 2016.
Participació dels delegats dels diferents cursos
40% dels delegats participen
Assistència mitjana del 70% dels estudiants delegats
Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
Implementació d’un pla de consultes a l’alumnat que inclogui:
10.2 Una enquesta específica sobre aquests aspectes que no es recullen a l'enquesta general
Deganat
Els aspectes que es pretenen avaluar amb aquesta enquesta es discuteixen, per una banda a les reunions dels consells
d'estudi i, per una altra, es recullen al nou model d'enquesta general adreçada als estudiants que ha elaborat la comissió
de qualitat de la UdG (IAI/14/52)
Participació dels estudiants
30% d'estudiants matriculats responen
La valoració de la nova enquesta es farà un cop s'implementi i es recollirà a l'objectiu de millora IAI/14/52
Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Deganat
Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
El seguiment de l'acció 2 continua en el marc de l'objectiu IAI/14/52
IAI/14/52

PLA DE MILLORA FACULTAT DE CIÈNCIES

valoració de
l'acreditació

Estàndard

amb condicions

Subestàndard

amb condicions

Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic

IAI/14/20

G. Biologia
G.
Biotecnolo
G. Ciències
Ambiental
G. Química
M.
Biologia

OBJECTIU DE MILLORA

FACULTAT
CIÈNCIES

Nomenclatura: IAI ‐ Autoinforme d'acreditació , IAE ‐ Informe d'acreditació extern, ISC ‐ Informe de seguiment del centre

Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació
3.3. El SGIQ implementat es revisa periòdicament i genera un pla de millora que s'utilitza per a la seva millora continuada.
IAE10
Actualitzar el SGIQ i reorientar‐lo per tal que se’n faci un desplegament efectiu adaptant‐lo a la realitat dels centres
docents i al seu funcionament.
FC Desplegament del SGIQ no del tot efectiu a nivell de centre docent

Identificació de causes

La responsabilitat del SGIQ s’ha entès més a nivell global d’universitat que de centre docent. Poca consciència per part
dels diferents agents implicats en les titulacions de l’existència i importància del SGIQ

Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini de finalització
Titulacions implicades

P29 Revisió del SGIQ
Alta
Comissió de Qualitat de la UdG
2015
Totes les de la facultat

Implica modificació de la memòria

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Procedeix d'un altre objectiu de millora?
Tractat per un IAE
codi IAE
S'ha desestimat

Sí
IAE1411
No
Indiqueu en què s'ha modificat l'objectiu o s'ha creat una nova acció
11. Crear los mecanismos necesarios para mejorar la eficacia en el despliegue del P2.
No

Recomanació
nova acció?

ACCIONS
Redefinició del SGIQ i reassignació de responsabilitats.

Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Comissió de Qualitat de la UdG
Revisió del SGIQ
Sí

Acció 2
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació
Acció 3
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/14/20

Data

01/12/2016
Redefinició del SGIQ i reassignació de responsabilitats.

Acció 1
Responsable

Indicador
Llindar d'acceptació

Comissió de Qualitat de la UdG
La UdG està immersa en una revisió del SGIQ per tal d’adaptar‐lo a una nova visió més descentralitzada i avançar en el
desenvolupament dels sistemes de garantia de qualitat de cadascun dels centres docents. El propi sistema disposa d’un
procediment de revisió periòdica que garanteix la millora continuada. En aquest sentit s'han revisat dos procediments del
propi SGIQ P29 Revisió del SGIQ i P31 Procés de gestió de la millora dels centres docents. S'ha relacionat els Pla de millora
del centre docent amb els procediments del SGIQ i en un primer pas es començarà a fer la revisió d'aquest a nivell de
centre docent
Revisió del SGIQ
Sí

Resultat obtingut de l'indicador

Dos procediments revisats a nivell UdG i procés de revisió dels procediments que es veuen afectats pel Pla de Millora

Explicació del seguiment

Valoració

40

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global

40

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Tancada

No

Deriva a un nou objectiu de
millora?

No

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable

Comissió de Qualitat de la UdG

PLA DE MILLORA FACULTAT DE CIÈNCIES

amb condicions

Subestàndard

amb condicions

Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic
Identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini de finalització
Titulacions implicades

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 d’interès.
IAE11
Obtenir informació rellevant de satisfacció d’aquests grups
FC Manca informació sobre la satisfacció dels diversos grups d’interès
No existeixen instruments per a la recollida d’aquesta informació
P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació
Mitjana
Vicerectorat de Planificació, Innovació i Empresa
2016
Totes les de la facultat

Implica modificació de la memòria

No

MCiTA

Estàndard

IAI/14/21

MACMoM

valoració de
l'acreditació

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

FACULTAT
CIÈNCIES

OBJECTIU DE MILLORA

G. Biologia
G.
Biotecnolo
G. Ciències
Ambiental
G. Química
M.
Biologia
MCA

Nomenclatura: IAI ‐ Autoinforme d'acreditació , IAE ‐ Informe d'acreditació extern, ISC ‐ Informe de seguiment del centre

No

Procedeix d'un altre objectiu de millora?
Tractat per un IAE
codi IAE
S'ha desestimat

Sí
IAE1412
No
Indiqueu en què s'ha modificat l'objectiu o s'ha creat una nova acció
12. Mejorar el proceso de recogida y publicación de indicadores sobre los resultados de aprendizaje y la satisfacción de
estudiantes y otros grupos de interés.
No

Recomanació
nova acció?

ACCIONS
Participació en el grup de treball d’AQU Catalunya i implementació de les enquestes resultants

Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Vicerectorat de Planificació, Innovació i Empresa
Enquestes implantades
Sí

Acció 2
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació
Acció 3
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/14/21

Data

01/12/2016
Participació en el grup de treball d’AQU Catalunya i implementació de les enquestes resultants

Acció 1
Responsable

Vicerectorat de Planificació, Innovació i Empresa
El GPA participa anualment en l'enquesta de titulats d'AQU i d'inserció laboral, la propera edició serà aquest curs 2016‐2017.
La Universitat de Girona 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. Tant 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 com l’Agrupació sectorial (AS), que és el conjunt d’empreses i institucions
del sector socioeconòmic han de permetre de valorar els estudis de la UdG, les 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.
La UdG està treballant en una proposta d'enquesta de professorat i procediment d'administració d'enquesta a iniciar el curs 2016‐
2017. S'ha presentat la primera proposta de l'enquesta als responsables de qualitat dels centres a la reunió de novembre de 2016.

Explicació del seguiment

Indicador
Llindar d'acceptació

Enquestes implantades
Sí

Resultat obtingut de l'indicador
Valoració

S'han implementat les de titulats però encara queda pendent implementar‐ne de noves.
50

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global

50

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Tancada

No

Deriva a un nou objectiu de
millora?

No

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable

Vicerectorat de Planificació, Innovació i Empresa

PLA DE MILLORA FACULTAT DE CIÈNCIES

valoració de
l'acreditació

Estàndard

amb condicions

Subestàndard

amb condicions

IAI/14/22

Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic
Identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini de finalització
Titulacions implicades

Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació
3.1. El SGIQ implementat té processos que garanteixen el disseny, l'aprovació, el seguiment i l'acreditació de les
titulacions.
IAE12
Tenir un procediment adaptat a la realitat de l’acreditació
FC Manca d’aplicació del procediment d’acreditació
És un procediment nou que cal desplegar
P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació
Alta
Comissió de Qualitat
2015
Totes les de la facultat

Implica modificació de la memòria

No

G. Biologia
G.
Biotecnolo
G. Ciències
Ambiental
G. Química
M.
Biologia

OBJECTIU DE MILLORA

FACULTAT
CIÈNCIES

Nomenclatura: IAI ‐ Autoinforme d'acreditació , IAE ‐ Informe d'acreditació extern, ISC ‐ Informe de seguiment del centre

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Procedeix d'un altre objectiu de millora?
Tractat per un IAE
codi IAE
S'ha desestimat

Sí
IAE1414 I IAE1415
No
Indiqueu en què s'ha modificat l'objectiu o s'ha creat una nova acció
14. Desplegar el proceso de acreditación de las titulaciones previsto en el SGIC.
15. Posibilitar una mayor participación de los grupos de interés en los procesos vinculados al diseño, seguimiento,
modificación y acreditación de las titulaciones.
No

Recomanació
nova acció?

ACCIONS
Revisar, si escau, i implementar el procés d’acreditació

Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Comissió de Qualitat de la UdG
Procés revisat i implementat
Sí

Acció 2
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació
Acció 3
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/14/22

Data

01/12/2016
Revisar, si escau, i implementar el procés d’acreditació

Acció 1
Responsable

Comissió de Qualitat de la UdG
La Comissió de Qualitat de la UdG va aprovar a 14 de setembre de 2014 el procediment P28 d'acreditació de titulacions.
Tanmateix, la revisió del Procediment de Seguiment de resultats i millora de la titulació, així com l'aprovació del procés de
gestió de la millora dels centres docents, garanteixen la participació activa de tots els grups d'interès en el procés
d'acreditació i seguiment de la titulació

Explicació del seguiment

Indicador
Llindar d'acceptació

Procés revisat i implementat
Sí

Resultat obtingut de l'indicador

Procés revisat i implementat

Valoració

100

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

100

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable
Valoració global
Tancada
Deriva a un nou objectiu de
millora?

Comissió de Qualitat

Sí
No

Objectius assolits

PLA DE MILLORA FACULTAT DE CIÈNCIES

valoració de
l'acreditació

Estàndard

favorable

Subestàndard

favorable

Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic
Identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini de finalització
Titulacions implicades
Implica modificació de la memòria
Procedeix d'un altre objectiu de millora?
Tractat per un IAE
codi IAE
S'ha desestimat

IAI/14/23
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 una
experiència docent, investigadora i, si escau, professional suficient i valorada.
IAAII.1 I IAAII.2
Millorar el sistema actual de verificació de les propostes de TFG i establir nous mecanismes de control de qualitat
del desenvolupament del TFG
GR Baixa qualitat del contingut científic d’alguns TFGs tutoritzats per persones externes a la FC, especialment a CCAA i a
la menció Organismes i sistemes de Biologia
Plantejament incorrecte d’algunes propostes de TFG, i formació insuficient d’alguns tutors externs a la FC. (Apartat 3,
pàg. 17)
No hi ha vinculació a cap procés
Mitjana
Comissió del TFG de la FC i Deganat
2n semestre 2015‐2016
Tots els graus acreditats
No
No

G. Biologia
G.
Biotecnolo
G. Ciències
Ambiental
G. Química
M.
Biologia

OBJECTIU DE MILLORA

FACULTAT
CIÈNCIES

Nomenclatura: IAI ‐ Autoinforme d'acreditació , IAE ‐ Informe d'acreditació extern, ISC ‐ Informe de seguiment del centre

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No
No
Indiqueu en què s'ha modificat l'objectiu o s'ha creat una nova acció
Transcriure el text tal com està a l'IAE
No

Recomanació
nova acció?

ACCIONS
Incrementar l’exigència a l’hora de validar les propostes i realitzar‐ne el seguiment:
11.1 Sol∙licitar més informació sobre els temes i/o els tutors externs
Comissió del TFG de la FC i Deganat
Percentatge de treballs externs, presentats en els àmbits esmentats, que el tribunal considera que tenen una qualitat
científica satisfactòria
90% dels TFG presentats amb valoració satisfactòria
Incrementar l’exigència a l’hora de validar les propostes i realitzar‐ne el seguiment:
11.2 Elaborar i implementar un protocol d’actuació del tutor
Comissió del TFG de la FC i Deganat
Percentatge de treballs externs, presentats en els àmbits esmentats, que el tribunal considera que tenen una qualitat
científica satisfactòria
90% dels TFG presentats amb valoració satisfactòria

Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació
Acció 2
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació
Acció 3
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/14/23

Data
Incrementar l’exigència a l’hora de validar les propostes i realitzar‐ne el seguiment:
11.1 Sol∙licitar més informació sobre els temes i/o els tutors externs

Acció 1
Responsable

Comissió del TFG de la FC i Deganat
La comissió de TFG de la FC ha sol∙licitat, en els casos en què s'ha considerat necessari, informació addicional sobre els
resultats que potencialment pot obtenir l'estudiant, així com el currículum científic dels tutors externs. Aquest
procediment es continuarà en cursos posteriors a les corresponents reunions de la comissió.

Explicació del seguiment

Llindar d'acceptació

Percentatge de treballs externs, presentats en els àmbits esmentats, que el tribunal considera que tenen una qualitat
científica satisfactòria
90% dels TFG presentats amb valoració satisfactòria

Resultat obtingut de l'indicador

S'ha percebut una millora en la qualitat científica de les ofertes de TFG externs

Indicador

Valoració

100

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Llindar d'acceptació

Incrementar l’exigència a l’hora de validar les propostes i realitzar‐ne el seguiment:
11.2 Elaborar i implementar un protocol d’actuació del tutor
Comissió del TFG de la FC i Deganat
S'ha elaborat un protocol amb indicacions per als tutors acadèmics de TFG externs. Aquest protocol es troba a diposició
de professorat i estudiants a la intranet de la FC i s'enviarà als docents del centre com a recordatori a l'inici de cada
curs.
Percentatge de treballs externs, presentats en els àmbits esmentats, que el tribunal considera que tenen una qualitat
científica satisfactòria
90% dels TFG presentats amb valoració satisfactòria

Resultat obtingut de l'indicador

S'ha observat una millora en la qualitat dels TFG externs defensats

Acció 2
Responsable
Explicació del seguiment
Indicador

Valoració

100

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable
Valoració global

Comissió del TFG de la FC i Deganat
100

Tancada

Sí

Deriva a un nou objectiu de
millora?

No

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
S'ha assolit l'objectiu

Sí

PLA DE MILLORA FACULTAT DE CIÈNCIES

valoració de
l'acreditació

Estàndard

favorable

Subestàndard

favorable

Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic
Identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini de finalització
Titulacions implicades
Implica modificació de la memòria
Procedeix d'un altre objectiu de millora?
Tractat per un IAE
codi IAE
S'ha desestimat

IAI/14/24
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 una
experiència docent, investigadora i, si escau, professional suficient i valorada.
IAA12.1 I IAAI2.2
Impartir la totalitat d'algunes assignatures en llengua anglesa i millorar la capacitat del professorat per impartir classes
en anglès
GR Ús insuficient de la llengua anglesa en els estudis
Manca de programació d'assignatures en anglès i formació insuficient de part del professorat sobre aspectes relacionats
amb la docència en anglès. (Apartat 3, pàg. 16)
P3 Planificació i impartició de la docència
Mitjana
Deganat i Servei de Llengües Modernes
12.1 2013‐14, 12.2 2015‐16
Tots els graus acreditats
No
No

G. Biologia
G.
Biotecnolo
G. Ciències
Ambiental
G. Química
M.
Biologia

OBJECTIU DE MILLORA

FACULTAT
CIÈNCIES

Nomenclatura: IAI ‐ Autoinforme d'acreditació , IAE ‐ Informe d'acreditació extern, ISC ‐ Informe de seguiment del centre

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
IAE1420
No
Indiqueu en què s'ha modificat l'objectiu o s'ha creat una nova acció
20. Establecer puentes de colaboración entre la facultad y el Servei de Llengues Modernes con el objetivo de potenciar la
participación del profesorado en los cursos de idiomas.
No

Recomanació
nova acció?

ACCIONS
Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

12.1 Primera fase: impartir en anglès una assignatura per mòdul optatiu de 4rt curs
Deganat i Servei de Llengües Modernes
Nombre d'asignatures en anglès
12.1 Mínim una assignatura per mòdul optatiu de 4rt curs (no assolit)
12.2 Segona fase: incentivar el professorat de la FC a participar en cursos de formació sobre impartició de la docència
en anglès i facilitar la preparació de materials docents en anglès
Deganat i Servei de Llengües Modernes
Nombre d'assignatures en anglès
12.2 Mínim una assignatura en anglès a cada mòdul optatiu de 3r i 4rt curs

Acció 2
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació
Acció 3
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/14/24

Data
Acció 1

12.1 Primera fase: impartir en anglès una assignatura per mòdul optatiu de 4rt curs

Responsable

Deganat i Servei de Llengües Modernes
Des del curs 2013‐2014 s'imparteixen 12 assignatures optatives en anglès a 4rt curs de tots els graus, el curs 2014‐2015
s'imparteixen en anglès 14 assignatures, el curs 2015‐2016 s'imparteixen en anglès 14 assignatures i s'afegeixen cinc
assignatures que s'imparteixen parcialment en anglès (documentació en anglès i alguna activitat escrita/oral en anglès, en
funció de la presència d'estudiants internacionals). A partir d'aquest curs s'ofereix com a mínim una assignatura en anglès
per mòdul (incloent les que s'imparteixen parcialment en anglès).

Explicació del seguiment

Indicador
Llindar d'acceptació

Nombre d'asignatures en anglès
12.1 Mínim una assignatura per mòdul optatiu de 4rt curs (no assolit)
Tots els mòduls inclouen una assignatura impartida en llengua anglesa, malgrat que en algun dels casos només ho és
parcialment.

Resultat obtingut de l'indicador
Valoració

80

12.2 Segona fase: incentivar el professorat de la FC a participar en cursos de formació sobre impartició de la docència en
anglès i facilitar la preparació de materials docents en anglès
Deganat i Servei de Llengües Modernes
Des del Deganat es va organitzar un primer curs de "Teaching in English" on hi van participar 15 professors de la Facultat
de Ciències. A partir del curs 2014‐15 el Servei de llengües modernes ha inclòs també el curs de "Teaching in English" i un
curs més avançat, "Advanced teaching in English", on hi han participat professors de la Facultat de Ciències que
imparteixen assignatures en anglès.
Nombre d'assignatures en anglès
12.2 Mínim una assignatura en anglès a cada mòdul optatiu de 3r i 4rt curs
Tots els mòduls, excepte un de tercer curs del grau de Biologia, inclouen una assignatura impartida totalment o parcial en
llengua anglesa.

Acció 2
Responsable
Explicació del seguiment
Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de l'indicador
Valoració

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

75

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable

Deganat i Servei de Llengües Modernes

Valoració global

80

Tancada

No

Deriva a un nou objectiu de
millora?

No

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

PLA DE MILLORA FACULTAT DE CIÈNCIES

valoració de
l'acreditació

Estàndard

favorable

Subestàndard

favorable

Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic
Identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini de finalització
Titulacions implicades
Implica modificació de la memòria
Procedeix d'un altre objectiu de millora?
Tractat per un IAE
codi IAE
S'ha desestimat

IAI/14/25
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 una
experiència docent, investigadora i, si escau, professional suficient i valorada.
IAA13
Millorar la sensibilització i formació del professorat que imparteix assignatures pràctiques
GR El seguiment de les normes de seguretat als laboratoris de docència no és totalment adequat
Insuficient sensibilització i/o formació del professorat (Apartat 3, pàg. 16)
P13 Gestió de la formació del professorat
Mitjana
Deganat i Oficina de salut laboral
2n semestre 2016‐2017
Tots els graus acreditats
No
No

G. Biologia
G.
Biotecnolo
G. Ciències
Ambientals
G. Química
M. Biologia
Molecular i

OBJECTIU DE MILLORA

FACULTAT
CIÈNCIES

Nomenclatura: IAI ‐ Autoinforme d'acreditació , IAE ‐ Informe d'acreditació extern, ISC ‐ Informe de seguiment del centre

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No
No
Indiqueu en què s'ha modificat l'objectiu o s'ha creat una nova acció
Transcriure el text tal com està a l'IAE
No

Recomanació
nova acció?

ACCIONS
Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

13. Realitzar una campanya de sensibilització del professorat i sistematitzar els cursos de formació
Deganat i Oficina de salut laboral
Ràtio d'activitats de formació per professor
0,5 activitats/professor

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/14/25

Data
Acció 1

13. Realitzar una campanya de sensibilització del professorat i sistematitzar els cursos de formació

Responsable

Deganat i Oficina de salut laboral
Durant el 2015‐16 s'han dut a terme 10 cursos per tal de millorar la formació, en matèria de seguretat i prevenció, tant
del PAS com del PDI

Explicació del seguiment
Indicador
Llindar d'acceptació

Ràtio d'activitats de formació per professor
0,5 activitats/professor
El nombre total d'assistents als cursos ha estat de 247. Malgrat la dificultat el nombre d'activitats per professor (ja que
un mateix professor pot haver assistit a més d'una activitat), aquest valor garanteix que s'assoleix el llindar d'acceptació.
Es pretén continuar amb l'oferta de cursos en el futur

Resultat obtingut de l'indicador
Valoració

100

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable
Valoració global

Deganat i Oficina de salut laboral
100

Tancada

Sí

Deriva a un nou objectiu de
millora?

No

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
S'ha sistematitzat l'oferta regular de cursos de formació

PLA DE MILLORA FACULTAT DE CIÈNCIES

valoració de
l'acreditació

Estàndard

favorable

Subestàndard

favorable

Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic

IAI/14/26
Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu
4.3. La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat docent i investigadora del professorat.
IAA13
Incrementar la capacitat del professorat en les noves metodologies docents i d’avaluació de competències
GR Dificultat del professorat per avaluar les competències generals

Identificació de causes

Formació insuficient en les noves metodologies docents i d’avaluació de competències. (Apartat 3. pàg. 20)

Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini de finalització
Titulacions implicades
Implica modificació de la memòria

P13 Gestió de la formació del professorat
Alta
Deganat i ICE
2n semestre 2015‐2016
Tots els graus acreditats
No
No

Procedeix d'un altre objectiu de millora?
Tractat per un IAE
codi IAE
S'ha desestimat

G. Biologia
G.
Biotecnolo
G. Ciències
Ambientals
G. Química
M. Biologia
Molecular i

OBJECTIU DE MILLORA

FACULTAT
CIÈNCIES

Nomenclatura: IAI ‐ Autoinforme d'acreditació , IAE ‐ Informe d'acreditació extern, ISC ‐ Informe de seguiment del centre

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No
No
Indiqueu en què s'ha modificat l'objectiu o s'ha creat una nova acció
Transcriure el text tal com està a l'IAE
No

Recomanació
nova acció?

ACCIONS
Acció 1

14. Organitzar, conjuntament amb l’ICE, cursos de formació específics per a l’avaluació de les competències generals

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació
Acció 2
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Deganat i ICE
Nombre de professors assistent als cursos
30% del professorat de la FC hagi assistit a algun dels cursos cada any

Acció 3
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/14/26

Data
Acció 1

14. Organitzar, conjuntament amb l’ICE, cursos de formació específics per a l’avaluació de les competències generals

Responsable

Deganat i ICE
El curs 2015‐16 s'han organitzat cinc cursos de formació específics per a diferents competències generals, dirigits al
professorat que té la responsabilitat d'avaluar aquestes competències en el marc del PAC (IAI/14/03), i hi han participat
uns 25 professors. En cursos successius es duran a terme més edicions d'aquests cursos i d'altres relacionats amb la
resta de competències generals, i es preveu que augmenti el nombre de professors implicats.

Explicació del seguiment

Indicador
Llindar d'acceptació

Nombre de professors assistent als cursos
30% del professorat de la FC hagi assistit a algun dels cursos cada any

Resultat obtingut de l'indicador

Un 10‐15% del professorat ha assistit a algun dels cursos.

Valoració

40

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable

Deganat i ICE

Valoració global

40

Tancada

No

Deriva a un nou objectiu de
millora?

No

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Sí

Sí

PLA DE MILLORA FACULTAT DE CIÈNCIES

valoració de
l'acreditació

IAI/14/27

Estàndard

amb condicionsEstàndard

Subestàndard

amb
condicions

Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic
Identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini de finalització
Titulacions implicades
Implica modificació de la memòria
Procedeix d'un altre objectiu de millora?
Tractat per un IAE
codi IAE
S'ha desestimat

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.
IAAI5.1 i IAAI5.2
Incrementar el nombre i nivell dels estudiants matriculats
GR Deficiències en la matrícula de nous estudiants. Segons els graus: baix nombre de matriculacions, baixa nota d'accés i
pocs matriculats en primera opció
Desconeixement dels estudis per part dels estudiants potencials (Apartat 3, pàg. 9)
P5 Captació dels estudiants, admissió i matrícula
Mitjana
Consell d'estudi i Deganat
15.1 A partir de 2012‐13
15.2 2013‐14
Tots els graus acreditats
No
No

G. Biologia
G.
Biotecnolo
G. Ciències
Ambiental
G. Química
M. Biologia
Molecular i

OBJECTIU DE MILLORA

FACULTAT
CIÈNCIES

Nomenclatura: IAI ‐ Autoinforme d'acreditació , IAE ‐ Informe d'acreditació extern, ISC ‐ Informe de seguiment del centre

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No
No
Indiqueu en què s'ha modificat l'objectiu o s'ha creat una nova acció
Transcriure el text tal com està a l'IAE
No

Recomanació
nova acció?

ACCIONS
Acció 1
Responsable

15.1 Organització de diverses activitats de difusió dels estudis de la facultat
Consell d'estudi i Deganat
(1) Nombre d'estudiants de nou accés a cada titulació
(2) Notes d'accés
(3) Nombre de matriculats en primera opció
(1) Omplir el total de places ofertes (assolit)
(2) Increment progressiu de la nota d'accés (assolit)
(3) Increment dels matriculats en primera opció (parcialment assolit)
15.2 Creació de dobles titulacions, més atractives per a estudiants de bon expedient (vegeu proposta de millora 27.2,
Estàndard 6)
Consell d'estudi i Deganat
(1) Nombre d'estudiants de nou accés a cada titulació
(2) Notes d'accés
(3) Nombre de matriculats en primera opció

Indicador

Llindar d'acceptació
Acció 2
Responsable
Indicador

(1) Omplir el total de places ofertes (assolit)
(2) Nota d'accés a les dobles titulacions superior a la de les dues titulacions per separat.
(3) Nombre de matriculats en primera opció a les dobles titulacions superior al de les dues titulacions per separat.

Llindar d'acceptació

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/14/27

Data
Acció 1

15.1 Organització de diverses activitats de difusió dels estudis de la facultat

Responsable

Consell d'estudi i Deganat
La Facultat de Ciències ha organitzat la setmana de la Ciència on es convida als estudiants de Batxillerat de Girona i
comarques a venir a la Jornada de Sant Albert a participar en tallers de recerca. També s'han donat beques a estudiants de
Batxillerat (sis per curs acadèmic) perquè vinguin a col∙laborar en l'organització de les activitats de la setmana de la
Ciència. Es realitza també difusió dels estudis durant la jornada de portes obertes i durant la nit de la recerca. El curs 2015‐
16 la Facultat ha obtingut un projecte de la FECYT "Experimentando Ciencia" que inclou la preparació i difusió dels tallers
científics que es porten a terme durant la setmana de la ciència, i també la preparació de vídeos que seran disponibles a la
web.
(1) Nombre d'estudiants de nou accés a cada titulació
(2) Notes d'accés
(3) Nombre de matriculats en primera opció
(1) Omplir el total de places ofertes (assolit)
(2) Increment progressiu de la nota d'accés (assolit)
(3) Increment dels matriculats en primera opció (parcialment assolit)

Explicació del seguiment

Indicador

Llindar d'acceptació

(1) El nombre d'estudiants matriculats ha igualat o superat en la pràctica totalitat de les titulacions el nombre de places
ofertes tant el curs 2015‐16 (BL 97/95, BT 72/60, CA 70/70, QM 67/60, BLBT 9/10, BLCA 14/10) com el curs 2014‐15 (BL
96/95, BT 58/60, CA 73/70, QM 71/60, BLBT 10/10, BLCA 11/10).
(2) Les notes d'accés s'han anat incrementant, assolint‐se en totes les titulacions els valors més elevats el curs 2015‐16
(notes d'accés de la primera assignació el curs 2015‐16 respecte del curs 2014‐15: BL 9,59/9,16; BT 10,16/9,23; CA
6,94/6,71; QM 7,45/6,30; BLBT 11,41/11,22; BLCA 10,24/9,89).
(3) A la majoria de les titulacions, el % de matriculats en primera opció ha augmentat (% de matriculats en primera opció el
curs 2015‐16 respecte del curs 2014‐15: BL 61/44, BT 60/62, CA 59/58, QM 69/86, BLBT 89/80, BLCA 93/82 ).

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

80

Responsable

Explicació del seguiment

(1) Nombre d'estudiants de nou accés a cada titulació
(2) Notes d'accés
(3) Nombre de matriculats en primera opció
(1) Omplir el total de places ofertes (assolit)
(2) Nota d'accés a les dobles titulacions superior a la de les dues titulacions per separat.
(3) Nombre de matriculats en primera opció a les dobles titulacions superior al de les dues titulacions per separat.

Indicador

Llindar d'acceptació

(1) El nombre d'estudiants matriculats a les dobles titulacions ha igualat o superat gairebé sempre el nombre de places
ofertes (evolució del nombre de matriculats des del curs 2013‐14 fins el curs 2015‐16: BLBT 10, 10 i 9 sobre 10, BLCA 13,
11 i 14 sobre 10).
(2) Les notes d'accés de les dobles titulacions han estat sempre superiors a les notes d'accés, per separat, de les titulacions
corresponents (notes d'accés de la primera assignació el curs 2015‐16: BLBT 11,41, BL 9,59, BT 10,16; BLCA 10,24, BL 9,59,
CA 6,94). A més, les notes d'accés de les dobles titulacions també s'han anat incrementant, assolint‐se en totes dues
titulacions els valors més elevats el curs 2015‐16 (evolució de les notes d'accés de la primera assignació des del curs 2013‐
14 fins el curs 2015‐16: BLBT 10,79/11,22/11,41; BLCA 9,03/9,89/10,24).
(3) El percentatge de matriculats en primera opció a les dobles titulacions ha estat sempre superior al percentatge de
matriculats, per separat, de les titulacions corresponents (percentatge de matriculats en primera opció el curs 2015‐16:
BLBT 89, BL 61, BT 60; BLCA 93, BL 61, CA 59).

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
15.2 Creació de dobles titulacions, més atractives per a estudiants de bon expedient (vegeu proposta de millora 27.2,
Estàndard 6)
Consell d'estudi i Deganat
Des del curs 2013‐14 s'oferten dues dobles titulacions de grau (Biologia+Biotecnologia i Biologia+CCAA), que permeten als
estudiants que hi accedeixen seguir uns itineraris predeterminats per simultanejar els dos estudis i poder assolir les dues
titulacions en un període mínim de cinc anys. Es van ofertar inicialment 10 places per a cadascuna de les dues titulacions,
però per al curs 2016‐17 l'oferta de BL+CA es va incrementar fins a 20 places, ja que tenia més demanda entre els
estudiants. La creació d'aquestes dobles titulacions permet atreure estudiants amb millor expedient, així com incrementar
les notes d'accés d'algunes titulacions en què s'ha reduït el nombre de places per tal de mantenir el mateix nombre total
de places ofertes al centre (incloent‐hi les dobles titulacions).

Acció 2

95

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable

Consell d'estudi i Deganat

Valoració global

85

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Tancada

Sí

S'ha consolidat el conjunt d'activitats de difusió anuals, que ens permeten arribar a un llindar d'acceptació satisfactori

Deriva a un nou objectiu de
millora?

No

Sí

PLA DE MILLORA FACULTAT DE CIÈNCIES

valoració de
l'acreditació

IAI/14/28

Estàndard

amb condicion Estàndard 5: Eficàcia

Subestàndard

amb
condicions

Codi inicial
Objectiu

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.
IAA16
Aconseguir que els estudiants disposin de tota la informació necessària i pertinent en relació a les sortides
professionals

Diagnòstic

FC Els estudiants manifesten manca d’informació sobre les sortides professionals dels seus graus respectius

Identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini de finalització
Titulacions implicades
Implica modificació de la memòria

Insuficiència de la informació que reben els estudiants sobre les sortides professionals (Apartat 3, pàg. 22)
P8 Gestió de l'orientació professional
Mitjana
Deganat i Oficina Universitat Empresa
2015 i 2016
Tots els estudis acreditats
No
No

Procedeix d'un altre objectiu de millora?
Tractat per un IAE
codi IAE
S'ha desestimat

G. Biologia
G.
Biotecnolo
G. Ciències
Ambientals
G. Química
M. Biologia
Molecular i

OBJECTIU DE MILLORA

FACULTAT
CIÈNCIES

Nomenclatura: IAI ‐ Autoinforme d'acreditació , IAE ‐ Informe d'acreditació extern, ISC ‐ Informe de seguiment del centre

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
IAE1421
No
Indiqueu en què s'ha modificat l'objectiu o s'ha creat una nova acció
23. Continuar con la tarea de diseño y despliegue del plan de orientación laboral para los estudiantes de las titulaciones
de grado y de máster.
No

Recomanació
nova acció?

ACCIONS
16. Elaborar i implementar un pla d’orientació professional per als estudiants dels últims cursos dels graus que
inclogui la coordinació i difusió de les conferències sobre aspectes professionals que s’organitzen des de les
assignatures Projectes i Introducció a la Professionalització, així com establir tutories especialitzades a demanda dels
estudiants.
Deganat i Oficina Universitat Empresa
(1) Nombre d'activitats realitzades
(2) Nombre d'estudiants participants
(1) 5 activitats per any i (2) 75 estudiants participants

Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació
Acció 2
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació
Acció 3
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/14/28

Data
16. Elaborar i implementar un pla d’orientació professional per als estudiants dels últims cursos dels graus que inclogui
la coordinació i difusió de les conferències sobre aspectes professionals que s’organitzen des de les assignatures
Projectes i Introducció a la Professionalització, així com establir tutories especialitzades a demanda dels estudiants.
Deganat i Oficina Universitat Empresa
En els graus, concretament en el marc del mòdul 'Projectes' i l'assignatura 'Introducció a la professionalització', es van
convidant cada curs diferents professionals dels àmbits de la recerca, laboratoris de control de qualitat i spin‐off . La
temàtica que es tracta inclou la innovació, la transferència de tecnologia, el compromís social, la cultura i el màrqueting.
En el cas del màster BMB s'organitza una xerrada des de la Borsa de treball per a aquells estudiants que es troben en
recerca activa de feina. Des de la borsa de treball de la UdG s'han fet diferents activitats (en el marc del programa
Millora de la Inserció i l'Ocupació Laboral, MIOL) dirigides a tots els alumnes de la UdG i alguna específica pels
estudiants de la Facultat de Ciències ('Professionalitza la teva recerca de feina')

Acció 1
Responsable

Explicació del seguiment

(1) Nombre d'activitats realitzades
(2) Nombre d'estudiants participants
(1) 5 activitats per any i (2) 75 estudiants participants
(1) 14 xerrades a graus i una a màster, a més de les activitats del programa MIOL
(2) 244 estudiants de grau i 20 estudiants de màster, a més dels 139 estudiants assistents a les diverses activitats de la
borsa de treball.

Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de l'indicador
Valoració

100

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable
Valoració global

Deganat i Oficina Universitat Empresa
100

Tancada

Sí

Deriva a un nou objectiu de
millora?

No

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
L'acció està consolidada i tindrà continuïtat al llarg de futurs cursos

PLA DE MILLORA FACULTAT DE CIÈNCIES

valoració de
l'acreditació

Estàndard

amb condicions

Subestàndard

amb condicions

Codi inicial
Objectiu

IAI/14/29
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.
IAE14
Revisió del PAT24 i implementació d’un conjunt d’activitats clarament definides i adequades tant als objectius del
programa com als recursos disponibles

Diagnòstic

GR El PAT24 no compleix correctament amb les expectatives sobre el seguiment i valoració de les competències generals

Identificació de causes

Plantejament massa ambiciós en relació als mitjans de què es disposa, desajustament entre alguns objectius i les activitats
que es realitzen per aconseguir‐los, manca de directrius clares als tutors en alguns aspectes del programa, percepció
esbiaixada dels objectius i la utilitat del PAT per part d’alguns dels agents implicats

Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable

P6 Atenció i tutorització dels estudiants
Alta
Deganat
1. 2014 (fet)
2. cursos 2014‐15 i 2016‐17
3. curs 2014‐15
4. curs 2015‐16
Tots els graus acreditats
No
No

Termini de finalització
Titulacions implicades
Implica modificació de la memòria
Procedeix d'un altre objectiu de millora?
Tractat per un IAE
codi IAE
S'ha desestimat
Recomanació
nova acció?

G. Biologia
G.
Biotecnolo
G.
Ciències
G.
Química
M.
Biologia

OBJECTIU DE MILLORA

FACULTAT
CIÈNCIES

Nomenclatura: IAI ‐ Autoinforme d'acreditació , IAE ‐ Informe d'acreditació extern, ISC ‐ Informe de seguiment del centre

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
IAE1421
No
Indiqueu en què s'ha modificat l'objectiu o s'ha creat una nova acció
21. Continuar con la revisión en profundidad del PAT 24.
No

Sí

Sí

Sí

Sí

1. Revisió del PAT24 i elaboració d’un document marc que especifiqui totes les activitats a realitzar
Deganat
Tenir el document de sintetització del pla d'actuació del PAT24
100%
2. Creació d’un segon equip de tutors diferent
Deganat
Percentatge de repetició dels tutors de dos cursos consecutius
25% el 2014‐15 i el 5% el 2016‐17

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

ACCIONS
Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació
Acció 2
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació
Acció 3

3. Implementació de les activitats bàsiques del pla amb la periodicitat adequada i de la rúbrica d’avaluació (veure 3.1)

Sí

Sí

Sí

Sí

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Deganat
Percentatge d'alumnes tutoritzats amb la periodicitat descrita pel pla
80%
4. Introducció d’un nou sistema de fitxes de seguiment i modificació del nombre de competències a avaluar (relacionada
amb 3.3)
Deganat
Percentatge d'alumnes tutoritzats i avaluats amb el nou sistema
100%

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Acció 4
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/14/29

Data
Acció 1

1. Revisió del PAT24 i elaboració d’un document marc que especifiqui totes les activitats a realitzar

Responsable

Deganat
S'ha elaborat un document marc a mode de guia, on es detallen les activitats a realitzar al llarg del PAT, així com la seva
temporalització i criteris d'avaluació

Explicació del seguiment
Indicador
Llindar d'acceptació

Tenir el document de sintetització del pla d'actuació del PAT24

Resultat obtingut de l'indicador

El document ha estat elaborat

Valoració

1

100

Acció 2
Responsable

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
2. Creació d’un segon equip de tutors diferent
Deganat
Des del curs 2014‐15 s'han incorporat 8‐10 nous tutors, fet que permet tenir gairebé completats els dos equips de tutors.
La responsable de PAT de la facultat s'encarregarà cada curs de completar els equips de tutors incorporant nous
professors

Explicació del seguiment
Indicador
Llindar d'acceptació

Percentatge de repetició dels tutors de dos cursos consecutius
25% el 2014‐15 i el 5% el 2016‐17

Resultat obtingut de l'indicador

Els equips estan completats aproximadament al 80%

Valoració

80

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 3

3. Implementació de les activitats bàsiques del pla amb la periodicitat adequada i de la rúbrica d’avaluació (veure 3.1)

Responsable
Explicació del seguiment

Deganat
La periodicitat de les activitats del pla s'indica detalladament a la guia que s'ha elaborat. Així mateix, els tutors disposen
d'una rúbrica d'avaluació en format excel basada en els criteris d'avaluació que es recullen a la guia

Indicador
Llindar d'acceptació

Percentatge d'alumnes tutoritzats amb la periodicitat descrita pel pla
80%

Resultat obtingut de l'indicador
Valoració

La pràctica totalitat d'alumnes es tutoritzen amb la periodicitat descrita a la guia
100

4. Introducció d’un nou sistema de fitxes de seguiment i modificació del nombre de competències a avaluar (relacionada
amb 3.3)
Deganat
S'ha corregit i millorat el document de fitxes que realitza l'alumne (informe d'autoreflexió), adaptant‐lo per tal d'avaluar
totes les competències generals incloses a les memòries dels graus de la FC

Acció 4
Responsable
Explicació del seguiment

Percentatge d'alumnes tutoritzats i avaluats amb el nou sistema
100%
Tots els estudiants excepte els que cursen 4t el 2016‐17 són tutoritzats amb el nou sistema però el curs 2017‐18 ho seran
la totalitat dels estudiants

Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de l'indicador
Valoració

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

75

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable

Deganat

Valoració global

90

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Tancada

Sí

S'han establert els procediments per al seguiment dels estudiants i la responsable de PAT buscarà cada curs els tutors
corresponents

Deriva a un nou objectiu de
millora?

No

PLA DE MILLORA FACULTAT DE CIÈNCIES

favorable

Subestàndard

favorable

Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic
Identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini de finalització
Titulacions implicades
Implica modificació de la memòria
Procedeix d'un altre objectiu de millora?
Tractat per un IAE
codi IAE
S'ha desestimat

MCiTA

Estàndard

IAI/14/30

MACMoM

valoració de
l'acreditació

G. Biologia
G.
Biotecnolo
G. Ciències
Ambientals
G. Química
M. Biologia
Molecular i
MCA

OBJECTIU DE MILLORA

FACULTAT
CIÈNCIES

Nomenclatura: IAI ‐ Autoinforme d'acreditació , IAE ‐ Informe d'acreditació extern, ISC ‐ Informe de seguiment del centre

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

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.
IAE15
Disposar d’un document públic del PAT del màster
MBM No hi ha disponible la informació del PAT del màster
Tot i que el màster realitza tot un seguit d’accions tutorials, aquestes no estan explicitades en un document (Apartat 6.3,
pàg. 54)
P6 Atenció i tutorització dels estudiants
Mitjana
Coordinador i Consell de Màster
Curs 2017‐18
No
No
Sí
IAE1422
No
Indiqueu en què s'ha modificat l'objectiu o s'ha creat una nova acció
22. Formalizar el PAT del MUBB en un documento que incluya el conjunto de acciones que se realizan.
No

Recomanació
nova acció?

ACCIONS
Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació
Acció 2
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Formalitzar i publicar el PAT del màster
Coordinadors i Consells de Màster
Disponibilitat del PAT a la Web
PAT disponible
Determinar el grau de satisfacció dels estudiants en referència al PAT per mitjà d'una enquesta
Coordinadors d'Estudi
Numero d'estudiants que responen l'enquesta
60% de respostes

Acció 3
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/14/30

Data
Acció 1

Formalitzar i publicar el PAT del màster

Responsable

Coordinadors i Consells de Màster
Les diferents accions tutorials que es realitzaven en el màster BMB no estaven explicitades en un document a disposició
dels estudiants.
Disponibilitat del PAT a la Web
PAT disponible
En el cas del màster BMB els estudiants disposen, des del curs 2014‐15, de la informació del Pla d'acció tutorial del
màster en una pestanya titulada "Pla d'acció tutorial" a la pàgina web del màster. En aquest apartat s'expliquen les
accions tutorials que tindran lloc al llarg de diferents moments del curs: tutoria de matriculació, tutoria d'acollida i
tutories amb els tutors de pràctiques.

Explicació del seguiment
Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

100

Acció 2
Responsable

Determinar el grau de satisfacció dels estudiants en referència al PAT per mitjà d'una enquesta
Coordinadors d'Estudi
Es sol∙licita determinar el grau de satisfacció dels estudiants del màster BMB en referència al PAT per mitjà d'una
enquesta i amb aquesta finalitat es dissenya una enquesta anònima que inclou la satisfacció de l'estudiant en relació a
les accions de suport a l'aprenentatge com a molt adequades/adequades/insuficients.

Explicació del seguiment
Indicador
Llindar d'acceptació

Numero d'estudiants que responen l'enquesta
60% de respostes
Per al màster BMB, l'enquesta ha estat presentada als estudiants en el curs 2015‐16 i, si bé el percentatge de respostes
ha estat del 40%, totes elles consideren les accions com a 'adequades' o 'molt adequades'. Es preveu, en aquest curs
2016‐17, presentar‐les també als estudiants i valorar la possibilitat de realitzar‐les online per incrementar el
percentatge de resposta.

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

80

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable

Coordinador i Consell de Màster

Valoració global

90

Tancada

No

Deriva a un nou objectiu de
millora?

No

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Sí

PLA DE MILLORA FACULTAT DE CIÈNCIES

valoració de
l'acreditació

Estàndard

favorable

Subestàndard

favorable

IAI/14/32

Codi inicial

Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
6.1. Els resultats d'aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius pretesos i amb el nivell del MECES
de la titulació.
IAA18.1 I IAA8.2

Objectiu

Fomentar la coordinació entre les assignatures d'un mateix mòdul i també entre les assignatures de diferents cursos

Diagnòstic

FC Coordinació insuficient entre els professorat responsable de les diferents assignatures d'un mateix estudi, detectada a
partir de comentaris dels representants de l'alumnat en els consells d'estudi i en les reunions consultives amb el deganat

Identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini de finalització
Titulacions implicades
Implica modificació de la memòria
Procedeix d'un altre objectiu de millora?
Tractat per un IAE
codi IAE
S'ha desestimat

Poca interacció entre el professorat a l’hora de planificar els continguts i les activitats formatives de les assignatures.
(Apartat 3, pàg. 17)
No hi ha vinculació a cap procés
Mitjana
Consells d'estudi, deganat i coordinador del màster
18.1 GR, 2012‐13; BMB, 2011‐12
18.2 GR, 2015‐16; BMB, 2011‐12
Tots els estudis acreditats
No
No

G. Biologia
G.
Biotecnolo
G. Ciències
Ambiental
G. Química
M.
Biologia

OBJECTIU DE MILLORA

FACULTAT
CIÈNCIES

Nomenclatura: IAI ‐ Autoinforme d'acreditació , IAE ‐ Informe d'acreditació extern, ISC ‐ Informe de seguiment del centre

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No
No
Indiqueu en què s'ha modificat l'objectiu o s'ha creat una nova acció
Transcriure el text tal com està a l'IAE
No

Recomanació
nova acció?

ACCIONS
Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

18.1 Primera fase: organitzar reunions de coordinació entre els professors d'un mateix mòdul
Consell d'estudi, deganat i coordinador del màster BMB
18.1 Millora de la coordinació docent entre les assignatures d'un mateix mòdul
18.1 Assolit (no detecció de solapaments)
18.2 Segona fase: revisar els continguts i les activitats formatives de forma conjunta amb professors de les
assignatures d'àmbits afins. Nomenar coordinadors d'assignatures en el cas del màster BMB
Consell d'estudi, deganat i coordinador del màster BMB
18.2
(1) Nombre de reunions realitzades
(2) Opinió dels representants de l'alumnat en els consells d'estudi i en les reunions consultives

Acció 2
Responsable
Indicador

18.2
(1) Mínim 14 reunions per any (3 per consell d'estudi de grau + 1 per consell de màster + 1 reunió consultiva conjunta)
(2) Opinió favorable dels estudiants

Llindar d'acceptació

Acció 3
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/14/32

Data
Acció 1

18.1 Primera fase: organitzar reunions de coordinació entre els professors d'un mateix mòdul

Responsable
Explicació del seguiment

Consell d'estudi, deganat i coordinador del màster BMB
En el procés d'implementació dels graus es van dur a terme reunions entre professors dels mateixos mòduls per tal
d'evitar els solapaments. Aquestes reunions es continuen fent a iniciativa dels professors implicats.

Indicador
Llindar d'acceptació

18.1 Millora de la coordinació docent entre les assignatures d'un mateix mòdul
18.1 Assolit (no detecció de solapaments)

Resultat obtingut de l'indicador

No hi ha hagut detecció de solapaments rellevants, les reunions van ser eficaces.

Valoració

100

Responsable
Explicació del seguiment

Indicador

18.2
(1) Mínim 14 reunions per any (3 per consell d'estudi de grau + 1 per consell de màster + 1 reunió consultiva conjunta)
(2) Opinió favorable dels estudiants

Llindar d'acceptació

El seguiment dels solapaments ha estat adequat. El curs 2015‐2016 s'ha detectat que l'ajust de temari d'algunes
assignatures ha provocat un solapament parcial, que els estudiants van comentar. S'ha resolt amb una reunió amb els
professors implicats.

Resultat obtingut de l'indicador
Valoració

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
18.2 Segona fase: revisar els continguts i les activitats formatives de forma conjunta amb professors de les assignatures
d'àmbits afins. Nomenar coordinadors d'assignatures en el cas del màster BMB
Consell d'estudi, deganat i coordinador del màster BMB
En el marc dels Consells d'Estudis s'ha recollit l'opinió dels estudiants i s'ha discutit els temaris d'assignatures afins. Quan
ha fet falta, s'han fet reunions directament amb els professors implicats. En el curs 2015‐16 no hi ha hagut solapaments
significatius en cap assignatura.
18.2
(1) Nombre de reunions realitzades
(2) Opinió dels representants de l'alumnat en els consells d'estudi i en les reunions consultives

Acció 2

100

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable
Valoració global

Consells d'estudi, deganat i coordinador del màster
100

Tancada

Sí

Deriva a un nou objectiu de
millora?

No

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
La detecció de futurs problemes forma part de les tasques rutinàries dels consells d'estudi

PLA DE MILLORA FACULTAT DE CIÈNCIES

valoració de
l'acreditació

Estàndard

favorable

Subestàndard

favorable

Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic
Identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini de finalització
Titulacions implicades
Implica modificació de la memòria
Procedeix d'un altre objectiu de millora?
Tractat per un IAE
codi IAE
S'ha desestimat

IAI/14/33
Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
6.1. Els resultats d'aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius pretesos i amb el nivell del MECES
de la titulació.
IAA19
Millorar les bones pràctiques de seguretat al laboratori
GR El seguiment de les normes de seguretat als laboratoris de docència no és totalment adequat
Insuficient sensibilització i/o formació dels alumnes (Apartat 3, pàg. 16)
P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació
Mitjana
Deganat i professorat
2015‐2016
Estudis de grau acreditats
No
No

G. Biologia
G.
Biotecnolo
G. Ciències
Ambientals
G. Química
M. Biologia
Molecular i

OBJECTIU DE MILLORA

FACULTAT
CIÈNCIES

Nomenclatura: IAI ‐ Autoinforme d'acreditació , IAE ‐ Informe d'acreditació extern, ISC ‐ Informe de seguiment del centre

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No
No
Indiqueu en què s'ha modificat l'objectiu o s'ha creat una nova acció
Transcriure el text tal com està a l'IAE
No

Recomanació
nova acció?

ACCIONS
Acció 1

19. Exigir l’assoliment de la competència específica del treball segur al laboratori per poder aprovar l’assignatura

Responsable

Deganat i professorat

Indicador

Nombre d'incidències de laboratori registrades i relacionades amb incompliments de les normes de seguretat

Llindar d'acceptació

Cap incidència registrada per aquest motiu

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/14/33

Data
Acció 1

19. Exigir l’assoliment de la competència específica del treball segur al laboratori per poder aprovar l’assignatura

Responsable

Deganat i professorat
El professorat ha incidit, durant les sessions de docència pràctica, en la importància de complir les normes de seguretat.

Explicació del seguiment

Nombre d'incidències de laboratori registrades i relacionades amb incompliments de les normes de seguretat

Indicador
Llindar d'acceptació

Cap incidència registrada per aquest motiu

Resultat obtingut de l'indicador

No s'han registrat inicidències als laboratoris causades per un seguiment deficient de la seguretat.

Valoració

100

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable
Valoració global

Deganat i professorat
100

Tancada

Sí

Deriva a un nou objectiu de
millora?

No

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
No s'han registrat incidències degudes a mancances de seguretat, i el professorat continuarà remarcant la importància
de seguir les normes.

PLA DE MILLORA FACULTAT DE CIÈNCIES

valoració de
l'acreditació

Estàndard

favorable

Subestàndard

favorable

Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic

IAI/14/34

G. Biologia
G.
Biotecnolo
G. Ciències
Ambientals
G. Química
M. Biologia
Molecular i

OBJECTIU DE MILLORA

FACULTAT
CIÈNCIES

Nomenclatura: IAI ‐ Autoinforme d'acreditació , IAE ‐ Informe d'acreditació extern, ISC ‐ Informe de seguiment del centre

Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
6.1. Els resultats d'aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius pretesos i amb el nivell del MECES
de la titulació.
IAA20.1 I IAA20.2
Millorar el rendiment acadèmic i reduir la taxa d'abandonament
GR Baix rendiment acadèmic en algunes assignatures, principalment de primer curs, i elevada taxa d'abandonament en
alguns graus
Poca motivació dels estudiants en part relacionada amb la baixa especificitat de primer curs als graus de la FC, tal com
s'ha detectat a partir de comentaris dels representants de l'alumnat en els consells d'estudi i en les reunions consultives
amb el deganat, i també al document d'avaluació de la modificació del grau de Ciències Ambientals emès el 10/06/2013
(evidència 3.1.5)

Identificació de causes

Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini de finalització
Titulacions implicades
Implica modificació de la memòria
Procedeix d'un altre objectiu de millora?
Tractat per un IAE
codi IAE
S'ha desestimat

P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació
Mitjana
Deganat i consells d'estudi
20.1 2011‐13
20.2 2015‐16
Tots els graus acreditats
Sí
No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No
No
Indiqueu en què s'ha modificat l'objectiu o s'ha creat una nova acció
Transcriure el text tal com està a l'IAE
No

Recomanació
nova acció?

ACCIONS
20.1 Primera fase: millorar la impartició de la docència a primer curs, especialment a les assignatures amb rendiment
acadèmic més baix
Deganat i Consell d'estudi
Millora dels resultats pel que fa a les taxes de rendiment acadèmic i d'abandonament
Increment significatiu de les taxes
20.2 Segona fase: augmentar l'especificitat de primer curs (Annex 1 d'aquest autoinforme)
Deganat i Consell d'estudi
Millora dels resultats pel que fa a les taxes de rendiment acadèmic i d'abandonament
Taxa de rendiment mínima de 70% a les assignatures de primer curs i taxa màxima d'abandonament del 25%

Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació
Acció 2
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/14/34

Data
20.1 Primera fase: millorar la impartició de la docència a primer curs, especialment a les assignatures amb rendiment
acadèmic més baix

Acció 1
Responsable
Explicació del seguiment

Deganat i Consell d'estudi
Es van dur a terme diverses accions, com ara proporcionar material extra als estudiants o revisar l'assignació del
professorat a les matèries de primer curs

Indicador
Llindar d'acceptació

Millora dels resultats pel que fa a les taxes de rendiment acadèmic i d'abandonament
Increment significatiu de les taxes

Resultat obtingut de l'indicador

Es va observar una lleugera millora del rendiment acadèmic, però es va considerar insuficient

Valoració

20

Explicació del seguiment
Indicador
Llindar d'acceptació

Millora dels resultats pel que fa a les taxes de rendiment acadèmic i d'abandonament
Taxa de rendiment mínima de 70% a les assignatures de primer curs i taxa màxima d'abandonament del 25%
Totes les titulacions han obtingut una taxa de rendiment superior al 70% a primer curs (BL 0,87; BT 0,90; CA 0,73; QM
0,72) i una taxa d'abandonament inferior al 25% (BL 0,08; BT 0,12; CA 0,10; QM 0,18)

Resultat obtingut de l'indicador
Valoració

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
20.2 Segona fase: augmentar l'especificitat de primer curs (Annex 1 d'aquest autoinforme)
Deganat i Consell d'estudi
La modificació dels plans d'estudi aprovada el 2014 ha augmentat l'especificitat de les diferents titulacions a primer
curs. A més, això ha permès un càlcul més acurat dels indicadors corresponents a cada titulació

Acció 2
Responsable

100

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable
Valoració global

Deganat i consells d'estudi
100

Tancada

Sí

Deriva a un nou objectiu de
millora?

No

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
S'han assolit els objectius de millora proposats

PLA DE MILLORA FACULTAT DE CIÈNCIES

valoració de
l'acreditació

Estàndard

favorable

Subestàndard

favorable

Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic
Identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini de finalització
Titulacions implicades
Implica modificació de la memòria

IAI/14/35
Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
6.1. Els resultats d'aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius pretesos i amb el nivell del MECES
de la titulació.
IAA21.1, IAA21.2 I IAI32.
Millorar els aspectes deficients dels mòduls optatius
GR Manca de coherència en la denominació, composició i programació temporal d'alguns mòduls optatius que es van
detectar, entre altres vies, a partir de comentaris dels representants de l'alumnat en els consells d'estudi i en les
reunions consultives amb el deganat
Febleses en el disseny teòric dels mòduls, que es van detectar un cop implementats
P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació
Alta
Consells d'estudi i deganat
Modificacions definitives 2015‐16
Tots els graus acreditats
No, però ha estat inclòs la modificació aprovada de 2014
No

G. Biologia
G.
Biotecnolo
G. Ciències
Ambiental
G. Química
M.
Biologia

OBJECTIU DE MILLORA

FACULTAT
CIÈNCIES

Nomenclatura: IAI ‐ Autoinforme d'acreditació , IAE ‐ Informe d'acreditació extern, ISC ‐ Informe de seguiment del centre

Sí

Sí

Sí

Sí

21.1 Canviar la denominació d'assignatures i mòduls
Consells d'estudi i deganat
Valoració d'AQU en relació amb la proposta de modificació
Valoració positiva
21.2 Reorganitzar la distribució de les assignatures en els diferents mòduls
Consells d'estudi i deganat
Valoració d'AQU en relació amb la proposta de modificació
Valoració positiva

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Acció 3

21.3 Modificar la programació temporal d'algunes assignatures (Annex 1)

Sí

Sí

Sí

Sí

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Consells d'estudi i deganat
Valoració d'AQU en relació amb la proposta de modificació
Valoració positiva

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Procedeix d'un altre objectiu de millora?
Tractat per un IAE
codi IAE
S'ha desestimat

Sí

No
No
Indiqueu en què s'ha modificat l'objectiu o s'ha creat una nova acció
Transcriure el text tal com està a l'IAE
No

Recomanació
nova acció?

ACCIONS
Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació
Acció 2
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/14/35

Data
Acció 1

21.1 Canviar la denominació d'assignatures i mòduls

Responsable

Consells d'estudi i deganat
Per tal de clarificar el contingut i l'orientació dels mòduls i dels itineraris (especialment en el cas de Biologia), es van
discutir propostes de noms en els Consells d'Estudis afectats. Es va arribar a l'acord que queda reflectit a l'annex 1 de
l'informe d'acreditació.

Explicació del seguiment
Indicador
Llindar d'acceptació

Valoració d'AQU en relació amb la proposta de modificació
Valoració positiva

Resultat obtingut de l'indicador

L'AQU va valorar positivament els canvis

Valoració

100

Acció 2
Responsable

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Explicació del seguiment

21.2 Reorganitzar la distribució de les assignatures en els diferents mòduls
Consells d'estudi i deganat
Amb l'objectiu de millorar el perfil professional dels graduats segons els mòduls optatius cursats, algunes assignatures
optatives van canviar de mòdul, tal com s'indica a l'annex 1 de l'informe d'acreditació.

Indicador
Llindar d'acceptació

Valoració d'AQU en relació amb la proposta de modificació
Valoració positiva

Resultat obtingut de l'indicador

L'AQU va valorar positivament els canvis

Valoració

100

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 3

21.3 Modificar la programació temporal d'algunes assignatures (Annex 1)

Responsable
Explicació del seguiment

Consells d'estudi i deganat
En el context de millorar l'organització dels graus, algunes assignatures van canviar de semestre tal com s'indica a l'annex
1 de l'informe d'acreditació i amb avís previ a tots els estudiants.

Indicador
Llindar d'acceptació

Valoració d'AQU en relació amb la proposta de modificació
Valoració positiva

Resultat obtingut de l'indicador
Valoració

Valoració positiva
100

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable
Valoració global

Consells d'estudi i deganat
100

Tancada

Sí

Deriva a un nou objectiu de
millora?

No

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
Els canvis van ser aprovats tots en la valoració de l'AQU de l'informe d'acreditació.

PLA DE MILLORA FACULTAT DE CIÈNCIES

valoració de
l'acreditació

Estàndard

favorable

Subestàndard

favorable

Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic
Identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini de finalització
Titulacions implicades
Implica modificació de la memòria
Procedeix d'un altre objectiu de millora?
Tractat per un IAE
codi IAE
S'ha desestimat

IAI/14/36

G. Biologia
G.
Biotecnolo
G. Ciències
Ambientals
G. Química
M. Biologia
Molecular i

OBJECTIU DE MILLORA

FACULTAT
CIÈNCIES

Nomenclatura: IAI ‐ Autoinforme d'acreditació , IAE ‐ Informe d'acreditació extern, ISC ‐ Informe de seguiment del centre

Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
6.1. Els resultats d'aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius pretesos i amb el nivell del MECES
de la titulació.
IAA22
Incrementar els continguts específics per a què el perfil de la titulació sigui més adequat al contingut disciplinari d'un
grau de CA.
CA Segons recull el document d'avaluació de la modificació del grau de Ciències Ambientals, emès el 10/06/2013
(evidència 3.1.5), algunes assignatures optatives dels àmbits de tecnologia ambiental, gestió ambiental i enginyeria
ambiental han de passar a ser obligatòries
Insuficiència dels continguts obligatoris relacionats amb la visió de sostenibilitat pròpia de la titulació
P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació
Alta
Consell d'estudi i deganat
2015‐2016
Grau en Ciències Ambientals
Sí (aprovada a la modificació 2014)
No

Sí

No
No
Indiqueu en què s'ha modificat l'objectiu o s'ha creat una nova acció
Transcriure el text tal com està a l'IAE
No

Recomanació
nova acció?

ACCIONS
22 Reorganitzar les assignatures del pla d'estudis relacionades amb aquest àmbit:
‐ Canvi del caràcter optatiu a obligatori d'algunes assignatures dels mòduls de Ciència i tecnologia ambiental i
Tecnologia ambiental
‐ Fusió d'algunes assignatures optatives amb altres obligatòries
‐ Supressió d'algunes assignatures de l'àmbit de les ciències naturals (Annex 1)

Acció 1

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Consell d'estudi i deganat
Valoració d'AQU en relació amb la proposta de modificació
Valoració positiva

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/14/36

Data
22 Reorganitzar les assignatures del pla d'estudis relacionades amb aquest àmbit:
‐ Canvi del caràcter optatiu a obligatori d'algunes assignatures dels mòduls de Ciència i tecnologia ambiental i
Tecnologia ambiental
‐ Fusió d'algunes assignatures optatives amb altres obligatòries
‐ Supressió d'algunes assignatures de l'àmbit de les ciències naturals (Annex 1)

Acció 1

Responsable

Consell d'estudi i deganat
El mòdul de “Ciència y tecnologia ambiental” (que fins el procés d'acreditació era optatiu de tercer) va passar a ser
obligatori, provocant una nova distribució de les assignatures i un canvi de nom ('Tecnologia ambiental') . Es van
unificar assignatures amb continguts compartits a nivell de matèria. Finalment, es van suprimir algunes assignatures del
l'àmbit de les ciències naturals per tal de disminuir la similitut del grau en Ciències Ambientals amb el de Biologia. Així,
es va eliminar del pla d'estudis el mòdul de Conservació de la biodiversitat II (que ara és específic del grau en Biologia), i
també l'optativitat de tercer curs, programant en el seu lloc assignatures específiques del grau en Ciències Ambientals.

Explicació del seguiment

Indicador
Llindar d'acceptació

Valoració d'AQU en relació amb la proposta de modificació
Valoració positiva

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració positiva (AQU)

Valoració

100

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable
Valoració global

Consell d'estudi i deganat
100

Tancada

Sí

Deriva a un nou objectiu de
millora?

No

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
S'ha assolit l'objectiu

PLA DE MILLORA FACULTAT DE CIÈNCIES

valoració de
l'acreditació

Estàndard

favorable

Subestàndard

favorable

Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic
Identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini de finalització
Titulacions implicades
Implica modificació de la memòria
Procedeix d'un altre objectiu de millora?
Tractat per un IAE
codi IAE
S'ha desestimat

IAI/14/37
Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
6.1. Els resultats d'aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius pretesos i amb el nivell del MECES
de la titulació.
IAA23.1 i IAA23.2
Adequar els continguts d'estadística a les necessitats dels quatre graus
GR Deficiència en els coneixement d'estadística dels estudiants en relació a les necessitats específiques de cada grau,
detectada a partir de comentaris dels representants de l'alumnat en els consells d'estudi i en les reunions consultives
amb el deganat
En els graus de BT i QM l'assignatura Estadística, de 6 crèdits, és optativa. En els graus de BL i CA és obligatòria però es
considera insuficient
P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació
Mitjana
Consell d'estudi i deganat
2015‐2016
Tots els Graus acreditats
Sí (aprovada a la modificació 2014)
No

G. Biologia
G.
Biotecnolo
G. Ciències
Ambientals
G. Química
M. Biologia
Molecular i

OBJECTIU DE MILLORA

FACULTAT
CIÈNCIES

Nomenclatura: IAI ‐ Autoinforme d'acreditació , IAE ‐ Informe d'acreditació extern, ISC ‐ Informe de seguiment del centre

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
IAE1403
No
Indiqueu en què s'ha modificat l'objectiu o s'ha creat una nova acció
3. Dar mayor relevancia a los mecanismos que ayudan a nivelar los conocimientos previos de los estudiantes que
acceden a las titulaciones de grado con el objetivo de adecuar el perfil de ingreso a las necesidades de los planes
formativos.
No

Recomanació
nova acció?

ACCIONS
Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació
Acció 2
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

23.1 Programar una assignatura d'Estadística aplicada a primer curs en tots els graus
Consell d'estudi i deganat
Valoració d'AQU en relació amb la proposta de modificació
Valoració positiva
23.2 Programar una assignatura addicional d'Anàlisi avançada de dades a segon curs per als graus de BL i CA
Consell d'estudi i deganat
Valoració d'AQU en relació amb la proposta de modificació
Valoració positiva

Sí

Sí

Acció 3
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/14/37

Data
Acció 1
Responsable
Explicació del seguiment

23.1 Programar una assignatura d'Estadística aplicada a primer curs en tots els graus
Consell d'estudi i deganat
La Facultat de Ciències va programar al curs 2015‐16 una assignatura obligatòria d'Estadística aplicada a primer curs de
tots els graus

Indicador
Llindar d'acceptació

Valoració d'AQU en relació amb la proposta de modificació
Valoració positiva

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració positiva per part d'AQU Catalunya

Valoració

100

Acció 2
Responsable
Explicació del seguiment
Indicador
Llindar d'acceptació

Valoració d'AQU en relació amb la proposta de modificació
Valoració positiva

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració positiva per part d'AQU Catalunya
100

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable
Valoració global

Consell d'estudi i deganat
100

Tancada

Sí

Deriva a un nou objectiu de
millora?

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
23.2 Programar una assignatura addicional d'Anàlisi avançada de dades a segon curs per als graus de BL i CA
Consell d'estudi i deganat
La Facultat de Ciències va programar al curs 2015‐16 una assignatura obligatòria d'Anàlisi avançada de dades a segon
curs dels graus de Biologia i Ciències Ambientals

Valoració

Sí

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
S'ha assolit totalment l'objectiu de millora proposat

PLA DE MILLORA FACULTAT DE CIÈNCIES

valoració de
l'acreditació

Estàndard

favorable

Subestàndard

favorable

Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic
Identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini de finalització
Titulacions implicades
Implica modificació de la memòria
Procedeix d'un altre objectiu de millora?
Tractat per un IAE
codi IAE
S'ha desestimat

IAI/14/39

G. Biologia
G.
Biotecnolo
G. Ciències
Ambientals
G. Química
M. Biologia
Molecular i

OBJECTIU DE MILLORA

FACULTAT
CIÈNCIES

Nomenclatura: IAI ‐ Autoinforme d'acreditació , IAE ‐ Informe d'acreditació extern, ISC ‐ Informe de seguiment del centre

Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
6.1. Els resultats d'aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius pretesos i amb el nivell del MECES
de la titulació.
IAA25
Equilibrar el nombre de crèdits de cada tipologia entre els dos semestres
BT, QM
Desequilibri en el nombre total o la tipologia de crèdits entre els dos semestres d'un mateix curs
Desequilibri en la planificació de la docència segons les memòries dels graus
P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació
Mitjana
Consell d'estudi i deganat
BT ‐ 2014‐ 15
QM ‐ 2012‐ 13 a 2015‐16
Grau en Biotecnologia i Química
No
No

Sí

Sí
IAE1419
No
Indiqueu en què s'ha modificat l'objectiu o s'ha creat una nova acció
19. Reflexionar sobre la oferta de asignaturas de distinta tipología, con el objetivo de hacer sostenible el despliegue
anual de la titulación.
No

Recomanació
nova acció?

ACCIONS
Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

25 Reorganització d'assignatures segons es descriu a l'Annex 1
Consell d'estudi i deganat
Nombre i tipologia de crèdits impartits a cada semestre
Similitud de més del 80% entre els dos semestres

Sí

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/14/39

Data
Acció 1
Responsable

25 Reorganització d'assignatures segons es descriu a l'Annex 1
Consell d'estudi i deganat
Per reduir el desequilibri de crèdits que hi havia a tercer de biotecnologia es va passar l'assignatura Pràctiques de
mètodes instrumentals quantitatius del segon al primer semestre el curs 2014‐2015, aconseguint així un total de 27
crèdits el primer semestre i 33 crèdits el segon semestre. Quan es va implantar la modificació de la titulació es va fer de
tal manera que s'impartissin 30 crèdits a cadascun dels dos semestres de tercer.
Al grau de química, l'equilibri entre assignatures pràctiques i teòriques entre els semestres d'un mateix curs no s'ha dut
a terme finalment perquè, en el consell d'estudi, els estudiants van considerar més apropiada la programació de les
pràctiques durant el segon quadrimestre, després d'haver cursat les assignatures teòriques relacionades.
Conseqüentment, no es proposa cap modificació de la programació respecte el que reflecteix actualment la memòria
del pla d'estudis.

Explicació del seguiment

Indicador
Llindar d'acceptació

Nombre i tipologia de crèdits impartits a cada semestre
Similitud de més del 80% entre els dos semestres
Grau de biotecnologia: 30 crèdits a primer semestre i segon semestre.
Grau de química: no s'ha fet cap modificació.

Resultat obtingut de l'indicador
Valoració

70

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable
Valoració global

Consell d'estudi i deganat
100

Tancada

Sí

Deriva a un nou objectiu de
millora?

No

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
En el grau de Biotecnologia s'ha assolit l'objectiu inicial; en el grau en Química es descarta la redistribució proposada per
una qüestió de coherència en la seqüència dels continguts.

Sí

Sí

PLA DE MILLORA FACULTAT DE CIÈNCIES

valoració de
l'acreditació

Estàndard

favorable

Subestàndard

favorable

Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic
Identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini de finalització
Titulacions implicades
Implica modificació de la memòria
Procedeix d'un altre objectiu de millora?
Tractat per un IAE
codi IAE
S'ha desestimat

IAI/14/41
Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
6.1. Els resultats d'aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius pretesos i amb el nivell del MECES
de la titulació.
IAA27.1
Evidenciar que s’imparteixen continguts relacionats amb tècniques de manipulació genètica en el mòdul de Biologia
molecular i incorporar crèdits obligatoris d’assignatures relacionades amb manipulació genètica
BT Manca d'evidències sobre la impartició de tècniques relacionades amb la manipulació genètica i manca de crèdits
obligatoris relacionats amb les mateixes
Observacions recollides al document d'avaluació de la modificació del grau de Biotecnologia emès el 10/06/2013
(evidència 3.1.5)
P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació
Mitjana
Consell d'estudi i deganat
2015‐2016
Grau en Biotecnologia
No
No

G. Biologia
G.
Biotecnolo
G. Ciències
Ambientals
G. Química
M. Biologia
Molecular i

OBJECTIU DE MILLORA

FACULTAT
CIÈNCIES

Nomenclatura: IAI ‐ Autoinforme d'acreditació , IAE ‐ Informe d'acreditació extern, ISC ‐ Informe de seguiment del centre

Sí

No
No
Indiqueu en què s'ha modificat l'objectiu o s'ha creat una nova acció
Transcriure el text tal com està a l'IAE
No

Recomanació
nova acció?

ACCIONS
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

27.1 Canviar el nom de mòduls i assignatures per tal d'evidenciar que s'hi imparteixen continguts de tècniques de
manipulació genètica
Consell d'estudi i deganat
Valoració d'AQU en relació amb la proposta de modificació
Valoració positiva

Acció 2

27.2 Incorporar a tercer curs un mòdul obligatori amb continguts específics de manipulació genètica (Annex 1)

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Consell d'estudi i deganat
Valoració d'AQU en relació amb la proposta de modificació
Valoració positiva

Acció 1

Sí

Sí

Acció 3
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/14/41

Data

Indicador
Llindar d'acceptació

27.1 Canviar el nom de mòduls i assignatures per tal d'evidenciar que s'hi imparteixen continguts de tècniques de
manipulació genètica
Consell d'estudi i deganat
Tenint en compte que els continguts del mòdul hi ha molta part de tècniques de DNA recombinant tant a l'assignatura
pràctica com a la teòrica, el mòdul de Biologia molecular passa a ser Biologia molecular i tècniques de DNA
recombinant. L'assignatura de Biologia molecular canvia a Biologia molecular i tècniques de DNA recombinant i
l'assignatura pràctica ara s'anomena Pràctiques de DNA recombinant
Valoració d'AQU en relació amb la proposta de modificació
Valoració positiva

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració positiva d'AQU pel que fa a la modificació del grau de Biotecnologia

Acció 1
Responsable
Explicació del seguiment

Valoració

100

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Acció 2

27.2 Incorporar a tercer curs un mòdul obligatori amb continguts específics de manipulació genètica (Annex 1)

Responsable
Explicació del seguiment

Consell d'estudi i deganat
S'incorpora a tercer un mòdul de 6 crèdits que s'anomena Modificació genètica d'organismes. Aquest mòdul consta de
dues assignatures de tres crèdits: Modificació genètica d'organismes i Pràctiques de modificació genètica d'organismes.

Indicador
Llindar d'acceptació

Valoració d'AQU en relació amb la proposta de modificació
Valoració positiva

Resultat obtingut de l'indicador

Valoració positiva d'AQU pel que fa a la modificació del grau de Biotecnologia

Valoració

100

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable
Valoració global

Consell d'estudi i deganat
100

Tancada

Sí

Deriva a un nou objectiu de
millora?

No

Sí

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
S'ha assolit completament l'objectiu

Sí

PLA DE MILLORA FACULTAT DE CIÈNCIES

valoració de
l'acreditació

Estàndard

favorable

Subestàndard

favorable

Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic
Identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini de finalització
Titulacions implicades
Implica modificació de la memòria
Procedeix d'un altre objectiu de millora?
Tractat per un IAE
codi IAE
S'ha desestimat

IAI/14/42
Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
6.1. Els resultats d'aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius pretesos i amb el nivell del MECES
de la titulació.
IAA28.1 i IAA28.2
Elaboració d'una guia per a l'obtenció de segones titulacions
BL, BT, CA
Demanda d'informació per part dels estudiants que pretenen cursar una segona titulació
Facilitat per a cursar una segona titulació a causa de l'elevat grau de compartició d'assignatures.
Manca d'una taula d'adaptacions entre els diferents graus
P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació
Mitjana
Deganat
28.1 2012‐13
28.2 2013‐14
Grau en Biologia, Biotecnologia i Ciències Ambientals
No
No

G. Biologia
G.
Biotecnolo
G. Ciències
Ambientals
G. Química
M. Biologia
Molecular i

OBJECTIU DE MILLORA

FACULTAT
CIÈNCIES

Nomenclatura: IAI ‐ Autoinforme d'acreditació , IAE ‐ Informe d'acreditació extern, ISC ‐ Informe de seguiment del centre

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No
No
Indiqueu en què s'ha modificat l'objectiu o s'ha creat una nova acció
Transcriure el text tal com està a l'IAE
No

Recomanació
nova acció?

ACCIONS
Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació
Acció 2
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

28.1 Disseny d'un pla d'adaptacions entre tots els graus de la FC
Deganat
Nombre d'estudiants que obtenen dues titulacions de grau a la FC
Mínim de 10 estudiants per curs amb dues titulacions a partir del 2018
28.2 Oferta de dobles titulacions: BL+BT, BL+CA
Deganat
Nombre d'estudiants que obtenen dues titulacions de grau a la FC
Mínim de 10 estudiants per curs amb dues titulacions a partir del 2018

Acció 3
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/14/42

Data
Acció 1
Responsable

28.1 Disseny d'un pla d'adaptacions entre tots els graus de la FC
Deganat
S'ha elaborat i publicat a la web la relació de correspondències entre assignatures similars de les diferents titulacions de
grau del centre, que s'utilitza (quan s'escau) per a l'adaptació d'assignatures ja realitzades en altre titulacions del mateix
centre. Amb aquesta informació, els estudiants que vulguin realitzar una segona titulació a la FC poden preveure quines
assignatures hauran de realitzar i quines no.
Nombre d'estudiants que obtenen dues titulacions de grau a la FC
Mínim de 10 estudiants per curs amb dues titulacions a partir del 2018
no s'escau fins el 2018, però en aquests moments podem preveure que s'assolirà el llindar d'acceptació de 10 estudiants
amb dues titulacions per curs acadèmic, perquè només el nombre total d'estudiants de les dobles titulacions a principis
del curs 2016‐17 ja és de 20 a quart curs, 15 a tercer curs i 23 a segon curs.

Explicació del seguiment
Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de l'indicador
Valoració

80

Acció 2
Responsable

28.2 Oferta de dobles titulacions: BL+BT, BL+CA
Deganat
Des del curs 2013‐14 s'oferten dues dobles titulacions de grau (Biologia+Biotecnologia i Biologia+CCAA), que permeten
als estudiants que hi accedeixen seguir uns itineraris predeterminants per simultanejar els dos estudis i poder assolir les
dues titulacions en un període mínim de 5 anys. Es van ofertar inicialment 10 places per a cadascuna de les dues
titulacions, però per al curs 2016‐17 l'oferta de BL+CA es va incrementar fins a 20 places, ja que tenia més demanda
entre els estudiants.
Nombre d'estudiants que obtenen dues titulacions de grau a la FC
Mínim de 10 estudiants per curs amb dues titulacions a partir del 2018
no s'escau fins el 2018, però en aquests moments podem preveure que s'assolirà el llindar d'acceptació de 10 estudiants
amb el doble grau per curs acadèmic, ja que el nombre total d'estudiants de les dobles titulacions a principis del curs
2016‐17 és de 20 a quart curs, 15 a tercer curs i 23 a segon curs.

Explicació del seguiment

Indicador
Llindar d'acceptació
Resultat obtingut de l'indicador
Valoració

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

80

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable

Deganat

Valoració global

80

Tancada

No

Deriva a un nou objectiu de
millora?

No

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

PLA DE MILLORA FACULTAT DE CIÈNCIES

valoració de
l'acreditació

Estàndard

favorable

Subestàndard

favorable

IAI/14/45

Codi inicial

Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
6.2. Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i pertinents per garantir
l'assoliment dels resultats d’aprenentatge previstos.
IAA31

Objectiu

Aconseguir que es puguin treballar més profundament les competències especifiques a les diferents assignatures

Diagnòstic

G. Biologia
G.
Biotecnolo
G. Ciències
Ambientals
G. Química
M. Biologia
Molecular i

OBJECTIU DE MILLORA

FACULTAT
CIÈNCIES

Nomenclatura: IAI ‐ Autoinforme d'acreditació , IAE ‐ Informe d'acreditació extern, ISC ‐ Informe de seguiment del centre

GR Dificultats per treballar i avaluar totes les competències específiques lligades a les assignatures dels graus

Identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini de finalització
Titulacions implicades
Implica modificació de la memòria
Procedeix d'un altre objectiu de millora?
Tractat per un IAE
codi IAE
S'ha desestimat

Nombre excessiu de competències específiques vinculades a una mateixa activitat formativa en algunes assignatures
(Apartat 3, pàg. 22)
P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació
Mitjana
Consell d'estudi
2017‐2018 / 2018‐19
Tots els graus
No
No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No
No
Indiqueu en què s'ha modificat l'objectiu o s'ha creat una nova acció
Transcriure el text tal com està a l'IAE
No

Recomanació
nova acció?

ACCIONS
Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

31 Reduir el nombre de competències específiques lligades a una mateixa activitat formativa
Consell d'estudi
Disminució del nombre de competències específiques vinculades a cada activitat formativa
Reducció de les competències fins a una mitjana de 3 per activitat

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/14/45

Data
Acció 1
Responsable

31 Reduir el nombre de competències específiques lligades a una mateixa activitat formativa
Consell d'estudi
La importància d'aquesta acció s'ha discutit als consells d'estudi però s'ha constatat que requereix un període de temps
relativament llarg, ja que els professors han de replantejar i modificar el disseny de les seves assignatures.

Explicació del seguiment
Indicador
Llindar d'acceptació

Disminució del nombre de competències específiques vinculades a cada activitat formativa
Reducció de les competències fins a una mitjana de 3 per activitat
S'ha aconseguit una reducció del número de competències només en algunes de les assignatures. Es proposa allargar el
termini fins el curs 2018‐19.

Resultat obtingut de l'indicador
Valoració

50

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable

Consell d'estudi

Valoració global

50

Tancada

No

Deriva a un nou objectiu de
millora?

No

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

PLA DE MILLORA FACULTAT DE CIÈNCIES

valoració de
l'acreditació

Estàndard

favorable

Subestàndard

favorable

Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic
Identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini de finalització
Titulacions implicades
Implica modificació de la memòria
Procedeix d'un altre objectiu de millora?
Tractat per un IAE
codi IAE
S'ha desestimat

IAI/14/46
Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
6.2. Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i pertinents per garantir
l'assoliment dels resultats d’aprenentatge previstos.
IAA32.1 I IAA32.3
Reflectir la correcta planificació de les assignatures a les memòries
GR Deficiències en el disseny de les assignatures recollides a les memòries dels graus, pel que fa a forquilles de
percentatges i tipus d'activitats d'avaluació
Manca d'expertesa en la planificació inicial dels estudis i errades no detectades a les memòries verificades
P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació
Alta
Consells d'estudi i deganat
Les errades detectades s'han anat corregint cada curs
Tots els graus acreditats
No
No

G. Biologia
G.
Biotecnolo
G. Ciències
Ambientals
G. Química
M. Biologia
Molecular i

OBJECTIU DE MILLORA

FACULTAT
CIÈNCIES

Nomenclatura: IAI ‐ Autoinforme d'acreditació , IAE ‐ Informe d'acreditació extern, ISC ‐ Informe de seguiment del centre

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No
No
Indiqueu en què s'ha modificat l'objectiu o s'ha creat una nova acció
Transcriure el text tal com està a l'IAE
No

Recomanació
nova acció?

ACCIONS
Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació
Acció 2
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

32.1 Modificació de la forquilla de percentatges mínims i màxims de les activitats o sistemes d’avaluació
Consells d'estudi i deganat
Adequació de la planificació a l'activitat docent
Adequació completa
32.2 Canvis d'activitats d'avaluació en algunes assignatures
Consells d'estudi i deganat
Adequació de la planificació a l'activitat docent
Adequació completa

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/14/46

Data
Acció 1
Responsable
Explicació del seguiment

32.1 Modificació de la forquilla de percentatges mínims i màxims de les activitats o sistemes d’avaluació
Consells d'estudi i deganat
Les forquilles en els percentatges de qualificació s'han reduït per tal d'aproximar‐les a la ponderació real de les
assignatures.

Indicador
Llindar d'acceptació

Adequació de la planificació a l'activitat docent
Adequació completa

Resultat obtingut de l'indicador

Les forquilles de percentatges s'ajusten a la ponderació real.

Valoració

100

Acció 2
Responsable

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Explicació del seguiment

32.2 Canvis d'activitats d'avaluació en algunes assignatures
Consells d'estudi i deganat
Les activitats d'avaluació de les assignatures s'han anat ajustant a la planificació docent. En cas de detectar futurs
desajustaments s'iniciarà una nova acció de millora.

Indicador
Llindar d'acceptació

Adequació de la planificació a l'activitat docent
Adequació completa

Resultat obtingut de l'indicador

La planificació actual d'activitats s'ajusta a l'activitat docent.

Valoració

100

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable
Valoració global

Consells d'estudi i deganat
100

Tancada

Sí

Deriva a un nou objectiu de
millora?

No

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
S'ha aconseguit ajustar la planificació de les memòries a l'activitat docent

PLA DE MILLORA FACULTAT DE CIÈNCIES

valoració de
l'acreditació

Estàndard

favorable

Subestàndard

favorable

Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic
Identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini de finalització
Titulacions implicades
Implica modificació de la memòria
Procedeix d'un altre objectiu de millora?
Tractat per un IAE
codi IAE
S'ha desestimat

IAI/14/47
Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
6.2. Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i pertinents per garantir
l'assoliment dels resultats d’aprenentatge previstos.
IAA33
Millorar el sistema de qualificació del mòdul pràctic
BMB Dificultat per avaluar algunes competències de l’assignatura del mòdul pràctic del màster
L’avaluació del mòdul pràctic es realitza només a partir d’un informe genèric del tutor que ja inclou la nota final.
(Apartat 3, pàg. 53)
P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació
Alta
Coordinador del màster
2015
Màster en Biologia Molecular i Biomedicina
No
No

G. Biologia
G.
Biotecnolo
G. Ciències
Ambientals
G. Química
M. Biologia
Molecular i

OBJECTIU DE MILLORA

FACULTAT
CIÈNCIES

Nomenclatura: IAI ‐ Autoinforme d'acreditació , IAE ‐ Informe d'acreditació extern, ISC ‐ Informe de seguiment del centre

Sí

No
No
Indiqueu en què s'ha modificat l'objectiu o s'ha creat una nova acció
Transcriure el text tal com està a l'IAE
No

Recomanació
nova acció?

ACCIONS
33. Implantar un mecanisme d’avaluació mitjançant una rúbrica que sigui més objectiu i homogeni i alhora faci
possible que l’estudiant conegui els punts febles que necessita millorar
Coordinador del màster
Nombre de tutors que utilitzen la rúbrica
100% de tutors que utilitzen la rúbrica

Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Sí

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/14/47

Data
33. Implantar un mecanisme d’avaluació mitjançant una rúbrica que sigui més objectiu i homogeni i alhora faci possible
que l’estudiant conegui els punts febles que necessita millorar
Coordinador del màster
El sistema de qualificació del mòdul pràctic ha estat millorat amb la introducció d’una rúbrica. Aquesta rúbrica es troba
a disposició dels alumnes en el moodle corresponent a l'assignatura de mòdul pràctic, així com en la pàgina web del
màster des del començament de curs perquè tinguin coneixement de les competències i habilitats que seran avaluades.
Igualment, l’estudiant pot conèixer la puntuació obtinguda en cadascun dels aspectes avaluats.

Acció 1
Responsable

Explicació del seguiment

Indicador
Llindar d'acceptació

Nombre de tutors que utilitzen la rúbrica
100% de tutors que utilitzen la rúbrica

Resultat obtingut de l'indicador

El 100% dels tutors utilitzen la rúbrica per a l'avaluació de l'estudiant.

Valoració

100

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable
Valoració global

Coordinador del màster
100

Tancada

Sí

Deriva a un nou objectiu de
millora?

No

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
100% d'assoliment

Sí

PLA DE MILLORA FACULTAT DE CIÈNCIES

valoració de
l'acreditació

Estàndard

favorable

Subestàndard

favorable

Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic
Identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini de finalització
Titulacions implicades
Implica modificació de la memòria
Procedeix d'un altre objectiu de millora?
Tractat per un IAE
codi IAE
S'ha desestimat

IAI/14/48
Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
6.2. Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i pertinents per garantir
l'assoliment dels resultats d’aprenentatge previstos.
IAA34
Millorar el sistema de qualificació del TFM
BMB L’avaluació del TFM no pondera correctament l’assoliment d’alguns resultats d’aprenentatge
El tutor del TFM, tot i emetre un informe que es posa a disposició del tribunal, no participa en la seva qualificació.
(Apartat 3, pàg. 53)
P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació
Alta
Coordinador del màster
2015
Màster en Biologia Molecular i Biomedicina
No
No

G. Biologia
G.
Biotecnolo
G. Ciències
Ambientals
G. Química
M. Biologia
Molecular i

OBJECTIU DE MILLORA

FACULTAT
CIÈNCIES

Nomenclatura: IAI ‐ Autoinforme d'acreditació , IAE ‐ Informe d'acreditació extern, ISC ‐ Informe de seguiment del centre

Sí

No
No
Indiqueu en què s'ha modificat l'objectiu o s'ha creat una nova acció
Transcriure el text tal com està a l'IAE
No

Recomanació
nova acció?

ACCIONS
34. Modificar el sistema d’avaluació per tal que el tutor del TFM qualifiqui un cert percentatge de la nota, en relació
a alguns dels resultats d’aprenentatge
Coordinador del màster
Nombre de TFM amb contribució per part del tutor en l'avaluació
100% de TFM amb avaluació del tutor

Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Sí

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/14/48

Data
34. Modificar el sistema d’avaluació per tal que el tutor del TFM qualifiqui un cert percentatge de la nota, en relació a
alguns dels resultats d’aprenentatge
Coordinador del màster
El sistema de qualificació del treball de final de màster va ser modificat en data 25 de Novembre de 2014 amb aprovació
pel Consell de Màster, per tal d'incloure‐hi l’avaluació per part del tutor del TFM. Aquesta avaluació representa un 30%
de la nota final del TFM. Per a la seva qualificació, el tutor disposa d’una rúbrica que avalua el desenvolupament del
treball durant el període d’estada en el laboratori o empresa. Aquesta rúbrica es troba a disposició dels alumnes en el
moodle de l’assignatura corresponent al treball de final de màster, així com en la pàgina web del màster des del
començament de curs perquè tinguin coneixement de les competències i habilitats que seran avaluades. Igualment,
l’estudiant pot conèixer la puntuació obtinguda en cadascun dels aspectes avaluats.

Acció 1
Responsable

Explicació del seguiment

Indicador
Llindar d'acceptació

Nombre de TFM amb contribució per part del tutor en l'avaluació
100% de TFM amb avaluació del tutor
El 100% dels treballs de final de màster són avaluats segons els criteris anteriorment comentats, incloent en tots els
casos la contribució del tutor.

Resultat obtingut de l'indicador
Valoració

100

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable
Valoració global

Coordinador del màster
100

Tancada

Sí

Deriva a un nou objectiu de
millora?

No

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
100% d'assoliment

Sí

PLA DE MILLORA FACULTAT DE CIÈNCIES

Estàndard

favorable

Subestàndard

favorable

Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic

Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
6.2. Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i pertinents per garantir
l'assoliment dels resultats d’aprenentatge previstos.
IAE16
Disposar d'un conjunt de resultats d'aprenentatge relacionats amb les actuals competències
GR Existeix confusió entre resultats d'aprenentatge i competències a l'autoinforme.

Identificació de causes

Les titulacions tenen definit únicament un conjunt de competències, sense detall de resultats d'aprenentatge

Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini de finalització
Titulacions implicades
Implica modificació de la memòria

P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació
Mitjana
Consells d'estudi i deganat
2018
Tots els graus acreditats
No
No

Procedeix d'un altre objectiu de millora?
Tractat per un IAE
codi IAE
S'ha desestimat

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No
No
Indiqueu en què s'ha modificat l'objectiu o s'ha creat una nova acció
Transcriure el text tal com està a l'IAE
No

Recomanació
nova acció?

ACCIONS
Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

17. Definir un llistat de resultats d'aprenentatge que cobreixi tot el ventall d'assignatures de cada titulació
Consells d'estudi i deganat
Vinculació de tots els resultats d'aprenentatge a les diferents matèries de les titulacions
Vinculació del 100% dels resultats d'aprenentatge

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/14/49

Data
Acció 1
Responsable

17. Definir un llistat de resultats d'aprenentatge que cobreixi tot el ventall d'assignatures de cada titulació
Consells d'estudi i deganat
La definició de resultats d'aprenentatge en els estudis de ciències no ha estat abordada amb la profunditat que requeriria
poder‐los distingir de les competències, especialment de les competències específiques. Atès el nivell de confusió que es
pot trobar tant en documents oficials (guies d'organimes de qualitat i memòries de grau d'altres universitats), aquesta
acció no es durà a terme fins no tenir indicacions més clares del que es demana.

Explicació del seguiment

Indicador
Llindar d'acceptació

Vinculació de tots els resultats d'aprenentatge a les diferents matèries de les titulacions
Vinculació del 100% dels resultats d'aprenentatge
Es desestima aquesta acció. No s'han vinculat resultats d'aprenentage perquè queden ja representats en les
competències específiques.

Resultat obtingut de l'indicador
Valoració

100

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable
Valoració global

Consells d'estudi i deganat
100

Tancada

Sí

Deriva a un nou objectiu de
millora?

No

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
No hi ha indicacions clares per establir diferències entre competències i resultats d'aprenentatge.

M.
Biologia

G. Química

IAI/14/49

G.
Biotecnolo
G. Ciències
Ambiental

valoració de
l'acreditació

G. Biologia

OBJECTIU DE MILLORA

FACULTAT
CIÈNCIES

Nomenclatura: IAI ‐ Autoinforme d'acreditació , IAE ‐ Informe d'acreditació extern, ISC ‐ Informe de seguiment del centre

PLA DE MILLORA FACULTAT DE CIÈNCIES

valoració de
l'acreditació

Estàndard

favorable

Subestàndard

favorable

Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic

IAI/14/50

G. Biologia
G.
Biotecnolo
G. Ciències
Ambientals
G. Química
M. Biologia
Molecular i

OBJECTIU DE MILLORA

FACULTAT
CIÈNCIES

Nomenclatura: IAI ‐ Autoinforme d'acreditació , IAE ‐ Informe d'acreditació extern, ISC ‐ Informe de seguiment del centre

Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
6.2. Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i pertinents per garantir
l'assoliment dels resultats d’aprenentatge previstos.
IAE17
Disposar d’un mecanisme objectiu i públic d’avaluació que coneguin tots els agents implicats empresa
GR Els estudiants consideren que l’avaluació de les pràctiques en empresa no reflecteix correctament la feina realitzada

Identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini de finalització
Titulacions implicades
Implica modificació de la memòria
Procedeix d'un altre objectiu de millora?
Tractat per un IAE
codi IAE
S'ha desestimat

Els criteris d’avaluació de les pràctiques en empresa no permeten discriminar nivells d’aprenentatge de forma
homogènia i objectiva
P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació
Alta
Deganat
2015
Tots els graus acreditats
No
No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No
No
Indiqueu en què s'ha modificat l'objectiu o s'ha creat una nova acció
Transcriure el text tal com està a l'IAE
No

Recomanació
nova acció?

ACCIONS
Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació
Acció 2
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

18. 1 Elaborar unes fitxes a on constin de forma detallada els aspectes que cal valorar
Deganat
Fitxes
Assolit
18.2 Elaborar rúbriques de correcció que siguin seguides per tots els avaluadors
Deganat
Rúbriques
Assolit

Acció 3
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/14/50

Data
Acció 1
Responsable

18. 1 Elaborar unes fitxes a on constin de forma detallada els aspectes que cal valorar
Deganat
S'han elaborat questionaris específics de valoració per als tutors de les empreses incloent tant aspectes professionals
com aspectes relacionats amb l'assoliment de les competències per part de l'estudiant. El qüestionari de valoració del
tutor acadèmic inclou aspectes específics de la memòria de pràctiques presentada per l'estudiant.

Explicació del seguiment
Indicador
Llindar d'acceptació

Fitxes
Assolit

Resultat obtingut de l'indicador

S'han elaborat els qüestionaris

Valoració

100

Acció 2
Responsable

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Explicació del seguiment

18.2 Elaborar rúbriques de correcció que siguin seguides per tots els avaluadors
Deganat
Les rúbriques per a la correcta avaluació dels aspectes inclosos als qüestionaris inclouen un gradient de valors amb
significat de "molt deficient" a "excel∙lent" que faciliten la correcta i ràpida avaluació per part del tutor de l'empresa.

Indicador
Llindar d'acceptació

Rúbriques
Assolit

Resultat obtingut de l'indicador

S'han elaborat les rúbriques

Valoració

100

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable
Valoració global

Deganat
100

Tancada

Sí

Deriva a un nou objectiu de
millora?

No

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció
S'ha assolit l'objectiu

PLA DE MILLORA FACULTAT DE CIÈNCIES

valoració de
l'acreditació

Estàndard

favorable

Subestàndard

favorable

Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic
Identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini de finalització
Titulacions implicades
Implica modificació de la memòria
Procedeix d'un altre objectiu de millora?
Tractat per un IAE
codi IAE
S'ha desestimat

IAI/14/51
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 d’interès.
IAE18
Recollir informació fiable sobre els beneficis de les pràctiques en empresa
GR Desconeixement de la utilitat de les pràctiques en empresa per l’estudiant
Manca d’indicadors que permetin verificar els beneficis obtinguts pels estudiants a la realització de les pràctiques en
empresa
P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació
Baixa
Deganat
2017
Graus acreditats
No
No

G. Biologia
G.
Biotecnolo
G. Ciències
Ambientals
G. Química
M. Biologia
Molecular i

OBJECTIU DE MILLORA

FACULTAT
CIÈNCIES

Nomenclatura: IAI ‐ Autoinforme d'acreditació , IAE ‐ Informe d'acreditació extern, ISC ‐ Informe de seguiment del centre

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
IAE1426
No
Indiqueu en què s'ha modificat l'objectiu o s'ha creat una nova acció
26. Incentivar la realización de TFG/TFM en las empresas o instituciones donde se realizan las prácticas externas,
mejorando el nivel académico de sus ejecuciones.

Recomanació

No

nova acció?

ACCIONS
Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació
Acció 2
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Proposar, valorar i implantar progressivament un sistema d’indicadors
Deganat
Sistema d'indicadors fiable
Assolit

Acció 3
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/14/51

Data
Acció 1
Responsable
Explicació del seguiment

Proposar, valorar i implantar progressivament un sistema d’indicadors
Deganat
Actualment i en el marc del projecte "Internacionalització i millora de l'oferta de pràctiques en empresa" s'està
realitzant una recollida de dades de les pràctiques en empresa, incloent les valoracions de l'estudiant.

Indicador
Llindar d'acceptació

Sistema d'indicadors fiable
Assolit

Resultat obtingut de l'indicador

L'actual recollida de dades és prèvia a la selecció dels millors indicadors

Valoració

50

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable

Deganat

Valoració global

50

Tancada

No

Deriva a un nou objectiu de
millora?

No

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

PLA DE MILLORA FACULTAT DE CIÈNCIES

valoració de
l'acreditació

Estàndard

favorable

Subestàndard

favorable

Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic
Identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini de finalització
Titulacions implicades
Implica modificació de la memòria
Procedeix d'un altre objectiu de millora?
Tractat per un IAE
codi IAE
S'ha desestimat

IAI/14/52
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 d’interès.
IAE13
Aconseguir enquestes que donin informació útil per a la millora de la titulació
Les enquestes de docència no compleixen el seu objectiu
Principalment, el baix índex de resposta dels estudiants
P20 Administració i anàlisi de les enquestes de docència
Alta
Comissió de qualitat
2015
Tots els graus acreditats
No
No

G. Biologia
G.
Biotecnolo
G. Ciències
Ambientals
G. Química
M. Biologia
Molecular i

OBJECTIU DE MILLORA

FACULTAT
CIÈNCIES

Nomenclatura: IAI ‐ Autoinforme d'acreditació , IAE ‐ Informe d'acreditació extern, ISC ‐ Informe de seguiment del centre

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No
No
Indiqueu en què s'ha modificat l'objectiu o s'ha creat una nova acció
Transcriure el text tal com està a l'IAE
No

Recomanació
nova acció?

ACCIONS
Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Revisió de les enquestes de docència
Comissió de qualitat
Enquesta revisada
Assolit

Seguiment
SEGUIMENT 1

IAI/14/52

Data
Acció 1

Revisió de les enquestes de docència

Responsable

Comissió de qualitat
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. La Comissió de Qualitat de la Universitat comissió 8/16 de 29 de setembre de 2016 va aprovar el nou
redactat de les enquestes de docència així com les noves línies d’administració. Resta en mans del consell de Direcció i
la Comissió de Govern de la UdG per tal de la seva validació final. L'objectiu seria administrar‐la el curs 2017/2018

Explicació del seguiment

Indicador
Llindar d'acceptació

Enquesta revisada
Assolit

Resultat obtingut de l'indicador

S'ha dut a terme la revisió de l'enquesta, pendent d'aprovació per part del Consell de Govern de la UdG

Valoració

25

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable

Comissió de qualitat

Valoració global

25

Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Tancada

Sí

S'ha revisat l'enquesta

Deriva a un nou objectiu de
millora?

No

Sí

Sí

PLA DE MILLORA FACULTAT DE CIÈNCIES

Estàndard
Subestàndard

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
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.

Codi inicial

Diagnòstic i identificació de causes
Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini de finalització
Titulacions implicades

Incorporar el requeriment que els estudiants acreditin el nivell B2 del MECR d'una tercera llengua per a l'obtenció del/s
títols de grau del centre
Acord del consell de govern 3/2016 de 12 de maig que aprova la normativa i el requeriment de llengua
P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació
Alta
Deganat / Direcció, Gabinet de Planificació i Avaluació
2n semestre 2016‐2017
Tots els estudis de grau que no tinguin incorporat el requisit de la tercera llengua

Implica modificació de la memòria

No

Objectiu

Procedeix d'un altre objectiu de millora?

No

Tractat per un IAE
codi IAE
Recomanació

Transcriure el text tal com està a l'IAE

S'ha desestimat

No

nova acció?

Sí
Quina? / Quines?

Indiqueu en què s'ha modificat l'objectiu o les accions de millora

ACCIONS
Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació
Acció 2
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació
Acció 3
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Incorporació del requisit de la tercera llengua
Deganat / Direcció i Coordinadors d'estudis
Requisit de la tercera llengua
Sí/no
Modificació dels itineraris dels plans d'estudis implicats i comunicació dels canvis realitzats al Servei de Gestió
Académica i Estudiants i a les Secretaries Acadèmiques dels centres docents implicats
GPA
Itineraris modificats i comunicació als serveis implicats
Sí/no
Activitats d'informació sobre el requisit d’acreditació del nivell de tercera llengua per obtenir el títol als estudiants de
nou accés a l’estudi de grau a partir del curs 2017/2018
Deganat / Direcció i Coordinadors d'estudis
Inclusió d'aquesta informació en totes les activitats de difusió dels estudis de grau
Sí/no

Si

MCiTA

ISC/17/01

MACMoM

valoració de
l'acreditació

G. Biologia
G.
Biotecnolo
G. Ciències
Ambiental
G. Química
M. Biologia
Molecular i
MCA

OBJECTIU DE MILLORA

FACULTAT
CIÈNCIES

Nomenclatura: IAI ‐ Autoinforme d'acreditació , IAE ‐ Informe d'acreditació extern, ISC ‐ Informe de seguiment del centre

PLA DE MILLORA FACULTAT DE CIÈNCIES

Estàndard
Subestàndard
Codi inicial
Objectiu

Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini de finalització
Titulacions implicades

Millorar la seqüència de continguts a les assignatures de segon curs (Grau de Química)
L'assignatura 'Química dels elements' requereix de continguts que es programen a l'assignatura 'Termodinàmica', que
s'imparteix amb posterioritat
P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació
Alta
Deganat i Coordinació d'estudis
curs 2017‐18
Grau de Química

Implica modificació de la memòria

No

Diagnòstic i identificació de causes

Procedeix d'un altre objectiu de millora?

Sí

No

Tractat per un IAE
codi IAE

No

Recomanació

Transcriure el text tal com està a l'IAE

S'ha desestimat

No

nova acció?

Sí
Quina? / Quines?

Indiqueu en què s'ha modificat l'objectiu o les accions de millora

ACCIONS
Acció 1
Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Intercanviar els semestres per a la programació de 'Química dels elements' i 'Termodinàmica'
Coordinació de Química
Sí/No
Sí

Sí

MCiTA

ISC/17/02
Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
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.

MACMoM

valoració de
l'acreditació

G. Biologia
G.
Biotecnolo
G. Ciències
Ambiental
G. Química
M.
Biologia
MCA

OBJECTIU DE MILLORA

FACULTAT
CIÈNCIES

Nomenclatura: IAI ‐ Autoinforme d'acreditació , IAE ‐ Informe d'acreditació extern, ISC ‐ Informe de seguiment del centre

PLA DE MILLORA FACULTAT DE CIÈNCIES

Estàndard
Subestàndard
Codi inicial
Objectiu

Procés del SGIQ vinculat
Prioritat
Responsable
Termini de finalització
Titulacions implicades

Millorar l'encaix de dues assignatures optatives dins el seu mòdul
Tant els estudiants, com els professors dels mòduls de 'Tecnologia Ambiental Avançada', com 'Gestió Ambiental
Avançada’ consideren que les assignatures de 'Tècniques de reconeixement del subsòl' i d’’Economia del Medi
Ambient’ queden desvinculades de la resta d’assignatures dels mòduls en què es troben, pels continguts diferents que
treballen, i serien més coherents en l'altre mòdul.
P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació
Alta
Deganat i Coordinació d'estudis
curs 2017‐18
Grau de Ciències Ambientals

Implica modificació de la memòria

No

Diagnòstic i identificació de causes

Procedeix d'un altre objectiu de millora?
Tractat per un IAE
codi IAE

Sí

No
No

Recomanació

Transcriure el text tal com està a l'IAE

S'ha desestimat

No

nova acció?

Sí
Quina? / Quines?

Indiqueu en què s'ha modificat l'objectiu o les accions de millora

ACCIONS
Acció 1

Intercanviar l'assignatura de 'Tècniques de reconeixement del subsòl' (del mòdul de 'Tecnologia Ambiental
Avançada'), per l'assignatura de 'Economia del Medi Ambient' (del mòdul de Gestió Ambiental Avançada')

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Coordinació de Ciències Ambientals
Sí/No
Sí

Sí

MCiTA

ISC/17/03
Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
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.

MACMoM

valoració de
l'acreditació

G. Biologia
G.
Biotecnolo
G. Ciències
Ambiental
G. Química
M.
Biologia
MCA

OBJECTIU DE MILLORA

FACULTAT
CIÈNCIES

Nomenclatura: IAI ‐ Autoinforme d'acreditació , IAE ‐ Informe d'acreditació extern, ISC ‐ Informe de seguiment del centre

