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DADES IDENTIFICADORES  
 
 

Universitat Universitat de Girona 
Nom del Centre Facultat de Dret 
Dades de contacte Deganat, Facultat de Dret, C/de la UdG 12, 17071 GIRONA, Tel 

972418100, A/e: deg.dret@udg.edu 
 

Responsables de l’elaboració de l’autoinforme 
Nom i cognoms Càrrec Responsabilitat 
Maria Elena Boet Serra Coordinadora d’estudis (MA) Redacció 
Josep Maria Bech Serrat Coordinador d’estudis (MDD) Redacció 
Albert Ruda González Degà Supervisió 
Gemma Ubasart González Vicedegana Qualitat 

 
 

Titulacions impartides al Centre 
Denominació Codi RUCT Crèdits 

ECTS 
Any 
d’implantació 

Responsable 
ensenyament/ 
Coordinador de 
màster 

Grau en Dret 2500326 240 2009-2010 M. Jesús Gutiérrez 
del Moral 

Grau en Criminologia 2500699 240 2009-2010 Daniel Varona 
Gomez 

Grau en Ciències Polítiques i de 
l’Administració 

2501555 240 2009-2010 Salvador Martí Puig 

Doble titulació Administració i 
Direcció d’Empreses/ Dret 

 372  Sílvia Pereira 
Puigvert 

Doble titulació Dret/ Ciències 
Polítiques i de l’Administració 

 333  Sílvia Pereira 
Puigvert 

Doble titulació Dret/ 
Criminologia 

 360  Sílvia Pereira 
Puigvert 

Màster en Advocacia 4313632 90 2012-2013 Maria Elena Boet 
Serra 

Màster en Dret de danys 4313630 60 2012-2013 Josep Maria Bech 
Serrat 

Màster Interuniversitari en 
Criminologia i Execució Penal 
(UPF-UdG-UAB-UOC) 

4312465 60 2011-2012 Directora Elena 
Larrauri Pijoan 
(UPF) 
Coordinadors Josep 
Cid Moliné (UAB) / 
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Leanid Kazyrytski 
(UdG)/ Josep Maria 
Tamarit Sumalla 
(UOC) 

Programa de Doctorat en Dret, 
Economia i Empresa 
(UdG-U Vic) 

5600208  2013-2014 Marco Aparicio 
Wilhelmi (UdG)/ 
Núria Arimany 
Serrat (U Vic) 
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Presentació del centre 
 
EVIDÈNCIES: 

Codificació Descripció Subministrador 
1.1 MA i 1.1MDD Evolució de la matrícula en els estudis que 

s’acrediten 
GPA 

1.2 MA i 1.2 MDD Evolució estudiants graduats en els estudis que 
s’acrediten 

GPA 

1.3 MA i 1.3 MDD Taules de professorat GPA 
1.4 MA Pla docent MA 2018-2019 Facultat de Dret 

 
1.1 Història del centre amb principals dates  

 
L’inici dels ensenyaments de Dret a Girona es produeix el curs 1986-1987. Entre els anys 1986 i 1990 
els estudis de Dret comprenien només els tres primers cursos equivalents al primer cicle de la 
Llicenciatura i s’impartien a la Secció de Dret adscrita al Col·legi Universitari, en el marc de 
l’anomenat Estudi General de Girona, antecessor de la Universitat de Girona (d’ara endavant, UdG). 
Quan l’any 1991 es crea la UdG, s’implanten els estudis de segon cicle de la Llicenciatura en Dret i 
en aquell moment s’opta per crear un centre per a gestionar conjuntament els estudis de Dret i 
d’Econòmiques, la Facultat de Ciències Jurídico-Econòmiques.  
 
En un primer moment, els estudis de Dret s’impartien al Barri Vell de la ciutat de Girona i, en concret, 
a l’edifici del Seminari Menor. Després de diverses localitzacions —algunes força precàries, com un 
seguit de barracons emplaçats al voltant d’un pati quadrat i que servien d’aules, despatxos de 
professors i espais de gestió i d’administració— la Facultat de Dret (d’ara endavant, FD) se situa des 
del mes de maig de 2000 en un edifici del Campus de Montilivi. Es tracta d’un edifici de nova 
construcció i d’estètica moderna que compta, entre altres infraestructures, amb una sala de pràctica 
jurídica – l’Aula de pràctica jurídica Tomàs Mieres — que reprodueix una autèntica sala de vistes per 
poder simular judicis de manera versemblant. A partir d’aleshores, un espai tan característic 
permetrà la visita dels alumnes-jutges de l’Escola Judicial per participar en judicis simulats amb els 
estudiants. Per a una visió més detallada de la història de la FD se’n pot consultar la web.  
 
La consolidació dels estudis de la FD té lloc el curs 1993-1994, quan es gradua la primera promoció 
de llicenciats en Dret de la UdG.  
 
Un cop consolidada aquesta llicenciatura, el mapa general de titulacions agafa embranzida amb les  
declaracions de la Sorbona (1998) i Bolonya (1999), que marcarien l’inici d’un procés de promoció 
de la convergència entre els sistemes nacionals universitaris que hauria de permetre desenvolupar 
un Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). A la UdG, els reptes generats a partir de les 
declaracions citades es traduirien en diferents iniciatives, com la participació de la FD, des del curs 
2004-2005, en una prova pilot per a l’adaptació de les titulacions a l’EEES. Aquest Pla Pilot, aplicat 
amb caràcter experimental, va permetre procedir a desdoblaments de grups, realització d’activitats 
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d’aprenentatge diferents, que suposaven un treball autònom de l’estudiant dins i fora de l’aula, tals 
com la realització de seminaris, resolució de casos pràctics, elaboració i exposició de treballs, entre 
altres, així com la possibilitat de treballar en grups reduïts per a l’adquisició de determinades 
competències. Amb aquestes iniciatives com a rerefons, s’arriba a un curs decisiu, el curs 2009-
2010, en el que s’implanta el vigent Grau en Dret, amb un clar compromís de la Facultat amb la 
renovació pedagògica, la formació en valors i el desenvolupament del pensament crític.  
 
Tant l’anterior Llicenciatura en Dret com l’actual Grau en Dret han permès a la Facultat oferir una 
sòlida formació generalista, en la qual hi tenen una destacada presència unes disciplines jurídiques 
bàsiques que donen una visió evolutiva i alhora crítica del Dret vigent. Al llarg de tots aquests anys 
i fins a l’actualitat, la FD no només ha consolidat plenament els estudis de Dret, tal i com s’ha 
exposat, sinó que també ha ampliat la seva oferta d’estudis, amb noves titulacions, la 
implementació de les quals ha implicat només una despesa relativa pel Centre. En aquest sentit cal 
destacar que els plans d’estudis de les diverses titulacions de la Facultat han procurat sempre 
mantenir una elevada transversalitat en els continguts, permetent que la seva implantació pugui ser 
assumida principalment amb els recursos humans i materials amb els que comptava la Facultat per 
a la Llicenciatura en Dret. Aquest va ser el cas de la titulació de segon cicle de Ciències del Treball 
(que es va oferir des del curs 2002-2003 fins al 2008-2009) i la titulació de primer cicle Gestió i 
Administració Pública (GAP), que es va impartir des del curs 2003-2004 i que el curs 2009-2010 es 
transformaria en el Grau de Ciències Polítiques i de l’Administració (CPA).  
 
Aquest origen del Grau en CPA de la FD, així com la importància de les sortides professionals en 
l’àmbit de l’assessorament, la consultoria i la gestió pública a les comarques gironines, expliquen la 
importància que inicialment es donava al perfil jurídic d’aquesta titulació.  
 
Durant el curs 2003-2004 s’implanten també els estudis de Criminologia, consolidant una relació 
d’aquesta titulació amb la FD que ve des de la seva pròpia creació i que és clarament exemplificativa 
de l’òptima utilització dels recursos d’aquest centre. En la mesura en què prèviament no existien 
estudis oficials de Criminologia, es van incorporar a la Llicenciatura de Dret dues assignatures amb 
caràcter optatiu, una relacionada específicament amb la Criminologia i l'altra amb el Sistema 
penitenciari. Així mateix, una part del professorat participava en el Màster de Criminologia i 
Execució Penal que impartia la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), de la qual en els seus 
orígens deriva la UdG. Màster que en l'actualitat s'ha transformat en el Màster Oficial 
Interuniversitari de Criminologia i Execució Penal, en el qual participa la UdG, entre d’altres. En el 
curs 2003-2004, la UdG va desenvolupar el títol de Graduat en Criminologia, que recollia totes les 
indicacions del Ministeri pel que fa al títol oficial de Llicenciat en Criminologia (segon cicle), 
l'aprovació del qual s'havia vist ajornada a última hora. Amb posterioritat, en el curs següent, 2004-
2005, una vegada aprovat el títol oficial de Llicenciat en Criminologia, la UdG va incorporar aquesta 
titulació oficial. La Llicenciatura de Criminologia es va desenvolupar de forma continuada fins a la 
seva transformació en el Grau en Criminologia en el curs 2009-2010.  
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De forma complementària a l’oferta educativa de primer cicle, al llarg d’aquests anys s’han 
programat diversos màsters en el marc de l’EEES, com el Màster en Dret dels Negocis i del Sector 
Privat i el Màster en Dret Públic: Globalització i Cultures Jurídiques, que són la primera concreció de 
la nova estructuració dels estudis universitaris que donaran pas a la realització dels estudis de 
Doctorat.  
 
A partir del curs 2012-2013, completen l’oferta educativa de la FD el Màster en Advocacia, el Màster 
en Dret de danys i un màster interuniversitari en Criminologia i Execució Penal.  
 
Així mateix, des del curs 2014-2015, i d’acord amb els informes de seguiment dels Graus del curs 
2012-2013 (3.3.3-IST-DRET(12-13); 3.3.3-IST-CRIMI(12-13); 3.3.3-IST-CPA(12-13)) s’implanta un 
itinerari o simultaneïtat d’estudis, que facilita als estudiants obtenir les dobles titulacions en Dret-
Criminologia, Dret-Ciències Polítiques i de l’Administració, Dret-Administració i Direcció d’Empreses 
i Dret-Comptabilitat i Finances en 5 anys. En la majoria de casos, l’establiment d’aquestes dobles 
titulacions ha servit per augmentar la nota d’entrada dels estudiants (com en el cas de la doble de 
Dret-Criminologia, on la nota de tall supera els 9 punts).  
 
L'any 2016, totes aquestes titulacions de grau i de màster varen ser objecte d’acreditació per part 
de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (d’ara endavant, AQU). Totes les 
titulacions varen obtenir l’acreditació, una d’elles (el Màster en advocacia) amb excel·lència. El grau 
en CPA va ser objecte d’una modificació, seguint les recomanacions de l’Agència, en la línia de 
potenciar-ne el vessant politològic, en detriment de la component més pròpiament jurídica.  
 
Darrerament, la Facultat de Dret ha iniciat els tràmits interns per a verificar una nova titulació de 
Màster, concretament en Gestió administrativa, atesa la demanda social que existeix al respecte i 
la relació de col·laboració que mantenen la Facultat i el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de 
Catalunya (COGAC). 
 
1.2. Titulacions que s’imparteixen  
 
Des del curs 2009-2010 la FD ofereix els estudis de Grau en Dret, en Criminologia i en Ciències 
Polítiques i de l’Administració, com a resultat de l’adaptació a l’EEES. Més endavant s’impartiran el 
Màster en Advocacia, primer com a títol propi de la UdG i actualment com a títol oficial, el Màster 
en Dret de danys i les dobles titulacions. D’aquesta manera resulta que el curs 2019-2020 la FD 
ofereix els estudis que es detallen a continuació, juntament amb l’abreviatura que s’emprarà en 
aquest informe per identificar-los:  
Graus:  

— Dret (DRET)  
— Criminologia (CRIMI)  
— Ciències Polítiques i de l’Administració (CPA) 
— Dret/Ciències Polítiques i de l’Administració (DRET-CPA)  
— Dret/Criminologia (DRET-CRIMI)  
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— Dret/Administració i Direcció d’Empreses (DRET-ADE)  
— Dret/Comptabilitat i Finances (DRET-CIF: itinerari a extingir segons l’AM. 1.2.4)  

 
Màsters i Doctorat:  

— Màster en Advocacia (coordinat per la UdG) (MA)  
— Màster en Dret de danys (coordinat per la UdG) (MDD)  
— Màster Interuniversitari en Criminologia i Execució Penal (coordinat per la Universitat 
Pompeu Fabra i amb la també participació de la UdG, Universitat Autònoma de Barcelona i 
Universitat Oberta de Catalunya) i que ha rebut menció de qualitat per part de l’AQU. 
— Programa de Doctorat en Turisme, Dret i Empresa(MICEP). Cal tenir present que, tot i 
oferir-se a la FD, ni el MICEP ni el Programa de Doctorat en Turisme, Dret i Empresa són 
objecte d’acreditació en aquest procés.  

 
Amb l’oferta actual la FD assumeix sense ambigüitats una gran responsabilitat social en la formació 
dels futurs advocats, criminòlegs i politòlegs. Si bé els advocats han estat sempre un eix fonamental 
en la construcció de la societat, els estudis lligats a la Criminologia i a les Ciències polítiques han 
adquirit també un relleu molt important en aquesta mateixa direcció de construcció de la societat. 
L’oferta de tots aquests títols ha possibilitat consolidar l’estructura de la Facultat, tant en termes de 
recursos, com d’estudiants. A la vegada, la circumstància de compartir professorat entre els diversos 
estudis, ha permès compartir i extrapolar experiències d’innovació docent. Tot plegat, sense deixar 
d’oferir una formació jurídica bàsica comuna en els tres graus, amb l’excepció que s’ha fet abans 
respecte del Grau en CPA.  
 
1.3. Dades d’evolució dels estudiants matriculats i titulats dels estudis que s’acrediten. Valoració 
d’aquestes dades  
 
El nombre d’estudiants matriculats en els estudis de grau a la FD el curs 2019-2020 ha estat de 1.175, 
lleugerament més elevat que a les edicions anteriors. 
 
En el cas del estudis de màster que s’imparteixen a la FD s’aprecien unes xifres molt similars en els 
darrers cursos acadèmics: 113, el curs 2014-2015, 147 el curs 2015-216, 165 el curs 2016-2017, 160 
el curs 2017-2018, 141 el curs 2018-2019 i 145 el curs 2019-2020. 
 
Tanmateix, els indicadors palesen una línia general de creixement de la demanda dels dos màsters 
que s’acrediten, en contrast amb altres titulacions que s’imparteixen en el centre.   
 
El Màster en Advocacia ofereix 60 places, i el nombre d’estudiants s’ha mantingut estable durant 
els cursos 2014/2015 a 2017/2018, amb una xifra lleugerament inferior el curs 2018/2019, amb 40 
estudiants de nou ingrés, però que ha augmentat sensiblement el curs 2019/2020 amb 51 
estudiants de nou ingrés, i amb nombre total de 92 estudiants durant aquest curs 2019/2020  [E.1.1 
MA evolució estudiants matriculats; https://apps.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3104M0212 
].  

https://apps.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3104M0212
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El Màster en Dret de danys ofereix 30 places i en el curs 2015-2016 tingué 32 estudiants de nou 
ingrés; el curs 2016-2017, 26 estudiants,  el curs 2017-2018, 36 estudiants, el curs 2018-2019, 31 
estudiants [E.1.1 MDD evolució estudiants matriculats ; 
https://apps.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3104M0312]. Les xifres fan avinent una línia 
clarament ascendent en comparació amb el curs 2012-2013, amb 20 estudiants de nou ingrés, el 
curs 2013-2014, amb 25 estudiants,  i el curs 2014-2  015, amb 22 estudiants. En els darrers anys la 
titulació ha acceptat en diverses ocasions un nombre d’estudiants superior a les 30 places previstes 
a la memòria, cosa la qual resulta especialment remarcable en un màster de recerca.  
 
El nombre d’estudiants titulats en els estudis de grau del centre també palesa un lleuger creixement, 
i ha passat a ser de 153 estudiants el curs 2014-2015 fins a 175 el curs 2018-2019. I en el cas dels 
estudis de màster el creixement de titulats és més accentuat, doncs el curs 2014-2015 obtingueren 
la titulació un total de 41 estudiants i el curs 2018-2019 foren 73 estudiants [E.1.2 MA evolució 
estudiants graduats];[E.1.2 MDD evolució estudiants graduats]. Nogensmenys, tal i com es posarà 
de relleu en relació al subestàndard 6.3, els dos màsters que s’acrediten mantenen una taxa de 
rendiment acadèmic excel·lent. 
 
Estudiants graduats 2014-2019 (E.1.2) 
ID_CENTRE D_CENTRE TIPUS_CICLE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

3104 
Facultat de 
Dret 

Matriculats: Estudis de 
màster 113 147 165 160 141 145 

  
Matriculats: Estudis de 
grau 1157 1162 1169 1150 1151 1175 

  
Titulats: Estudis de 
màster 41 72 79 83 73  

  Titulats: Estudis de grau 153 138 167 162 175  
 
1.4. Professorat. Dades de professorat: categoria. Valoració de les dades  
 
El nombre de professors i professores de la Facultat de Dret ha experimentat un creixement. El curs 
2014-2015 hi havia un total de 127 docents que impartia més de la meitat de la seva docència a 
aquest centre, mentre el curs 2019-2020 fou de 155 professors i professores. 
 
El professorat del Màster en Advocacia, d'acord amb la normativa reguladora de l'accés a les 
professions d'Advocat i de Procurador dels Tribunals, està format per professorat de la Facultat de 
Dret, en un 60%, i advocats en exercici, en un 40%, que provenen dels Il·lustres Col·legis d’Advocats 
de Girona, Figueres i Vic.  
 
Pel que fa a la tipologia i qualificació del professorat de la Facultat de Dret, un 54,5% de la docència 
és impartida per professors associats i la resta per professors permanents (d’entre ells CU, TU i Pagr), 
hem de destacar que els professors associats són tots o advocats en exercici, jutges-magistrats o 

https://apps.udg.edu/dstitulacions/taulell/public/3104M0312
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juristes funcionaris de l’Administració Pública. És a dir, que el perfil del professorat és clarament 
adequat al perfil professionalitzador del màster (Estàndard 4. Adequació Professorat). 
 
En concret, el curs 2018-2019, la plantilla de professors UdG (60% de la docència del Màster) està 
formada per 27 professors, dels quals el 50% són doctors i gairebé el 50% tenen tram de recerca i 
tram de docència.  La categoria docent és de 9 professors permanents (d’entre ells CU, TU i Pagr), 1 
professor lector i 16 professors associats, que imparteixen 295 hores de docència. És destacable que 
els professors associats UdG imparteixen el 54,5% de la docència del MA, el que és altament 
favorable donat el caràcter professionalitzador del màster i la trajectòria professional, docent i, en 
alguns casos, també investigadora del professorat associat del MA [E.1.3 MA taula de professorat];  
[E.1.4 MA pla docent 2018-2019].  
 
La composició del professorat del Màster en Dret de danys està formada per  un elevat nombre de 
funcionaris doctors i que té un gran prestigi acadèmic internacional. En aquest màster existeix una 
ràtio molt considerable de professorat acreditat per l’ANECA/l’AQU, en coherència amb el seu perfil 
de recerca. Tenint en compte la gran diversitat de països de procedència dels estudiants, és molt 
meritori el percentatge d’estudiants que assenyala que amb anterioritat coneixia algun o alguns dels 
professors del Màster en Dret de danys per les seves obres publicades: en el curs 2016-2017  un 32 
%, en el curs 2017-2018 un 21 % i en el curs 2018-2019 un 34 % [E.3.1.2 MDD Enquesta de satisfacció 
dels estudiants].  
 
  Fitxa d’enquesta pròpia del Màster en Dret de Danys 

Nom Enquesta Màster en Dret de Danys  
Instrument/procediment 
(Dimensions o ítems de satisfacció 
inclosos) 

Enquesta 
 

Població (N total destinataris) Tots els estudiants del Màster en Dret de Danys 
Percentatge de participació  66,66% 
Format del lliurament Imprès en paper a classe 
Periodicitat Anual 
Valoració de la utilitat del procediment, de la significació de la mostra i de la periodicitat. 
Aspectes de millora. 
La utilitat i la periodicitat es consideren correctes. L’índex de resposta és fluctuant segons el 
curs: un 50% (curs 2017/18), 90% (curs 2018/19) i un 60% (curs 2019/20). La mitjana de 
participació en tots el cursos ha estat de 66,66 %. 

 
Tal i com s’analitzarà en relació a l’estàndard 4 (Adequació del professorat al programa formatiu), 
en el cas del Màster en Dret de danys, el  100 % del total de professorat permanent i no permanent 
és doctor i té una elevadíssima qualificació acadèmica. El curs 2018-19, el 66,67 % està acreditat 
(AQU/ANECA). La plantilla està formada per 7 Permanents (CU, TU, CEU, TEU, Agregat), 1 Lector, 3 
Associats i 1 Altres i té una gran experiència docent i investigadora: els 12 professors del màster 
disposen d’un total de 26 trams de docència estatals i 33 autonòmics, i de 15 trams de recerca 
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estatals i 21 autonòmics. Un 87,93 % del professorat té un tram viu de docència i un 82,76 % té un 
tram viu de recerca, una fita especialment remarcable [E.1.3 MDD taula de professorat]. 
 

ID_CENTRE D_CENTRE TIPUS_CICLE 2014 
201
5 

201
6 

201
7 

201
8 2019 

 

3104 
Facultat de 
Dret Professorat(*) 127  137 143 153 150 155 

 

*El professorat s'ha comptabilitzat assignant cada professor/a aquell 
centre on imparteix mes del 50% de la seva docència.      

 

 
 
Procés d’elaboració de l’autoinforme  

 
EVIDÈNCIES: 

Codificació Descripció Subministrador 
2.1 Composició del CAI CAI 
2.2 Actes de les reunions del CAI  CAI 
2.3 Acta aprovació informe de la CQ de la unitat CAI 
2.4 Aprovació informe de la Junta de Facultat CAI 
2.5 Dades sobre exposició pública GPA 
2.6 Aprovació informe de la CQ de la UdG GPA 
2.7 Model enquesta de satisfacció del CAI GPA 
2.8 Dades de satisfacció dels agents CAI 

 
Seguint la planificació d’AQU Catalunya, el mes de setembre de 2019 es va acordar  que la Facultat 
de Dret entraria en un procés d’acreditació de les titulacions que, segons la data de verificació, ja 
complien els requisits per acreditar-se. En el cas de la Facultat de Dret les titulacions afectades han 
estat: 
- Màster en advocacia, verificat l’any 2012 i acreditat el 2016. 
- Màster en Dret de danys, verificat l’any 2012 i acreditat el 2016. 
 
Després d’una primera reunió entre el deganat i el Gabinet de Planificació i Avaluació (GPA), es va 
nomenar un CAI compost per responsables acadèmics, professors, estudiants, graduats i agents 
externs [E.2.1 composició del CAI]. En aquesta reunió es va proporcionar al CAI la documentació 
d’AQU Catalunya i altra documentació específica elaborada per la pròpia universitat. El GPA es va 
posar a disposició del comitè per acompanyar-lo en tot el procés. 
 
El CAI s’ha reunint dues vegades durant l’any 2020, els dies 4 de febrer i 6 d’octubre [E.2.2 actes de 
les reunions del CAI] i ha anat analitzant les diferents evidències. S’ha treballat de manera que tots 
els membres del CAI han pogut fer les seves aportacions al llarg del procés d’elaboració de l’informe. 
A partir de la introducció dels canvis recollits a la darrera sessió del CAI, es va aprovar l'informe de 
manera virtual el dia 26 d’octubre. 
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Un cop redactat i aprovat l’autoinforme per part del CAI, s’ha portat a aprovació per l’òrgan de 
govern del centre: la Comissió de Qualitat del Centre i la Junta de Facultat. Ha estat aprovat per la 
Comissió de Qualitat del Centre en la sessió 2/2020 de 28 d’octubre de 2020 [E.2.3 acta aprovació 
informe de la Comissió de Qualitat del centre] i per la Junta de Facultat de Dret en la sessió 4/2020 
celebrada el 28 d’octubre de 2020 [E.2.4 aprovació per la Junta de Facultat del centre]. 
 
Posteriorment s’ha obert un procés d’exposició pública del 2 al 30 de novembre [E.2.5 dades 
exposició pública]. Durant aquest termini no s’ha presentat cap esmena a l’autoinforme [E.2.5.1 
comentaris i suggeriments a l’informe]. 
 
Finalment ha estat aprovat per la Comissió de Qualitat de la UdG a la sessió 7/20 de 16 de desembre 
de 2020 [E.2.6 aprovació informe de la Comissió de Qualitat de la UdG]. 
 
Durant tot el procés s’ha tingut accés a una plataforma informàtica a on s’han anat penjant les 
diferents evidències i esborranys de documents. D’aquesta manera els membres del CAI han pogut 
accedir a tota la informació que dóna suport a l’anàlisi. 
 
Hom ha trobat dificultats a l’hora de disposar dels indicadors i evidències que han servit per a 
l’anàlisi de les titulacions. Concretament es vol remarcar que no sempre es disposa de dades 
actualitzades, o se’n disposa quan ja s’està en ple procés d’elaboració de l’informe. La FD ha pres la 
iniciativa quan ha pogut per a suplir aquesta manca, per exemple, mitjançant l’elaboració 
d’enquestes de qualitat pròpies, primer, i la incorporació de les assignatures respecte de les quals 
no es feien enquestes al circuit o procés en qüestió, després. 
 
A més, bona part de la feina d’elaboració de l’informe s’ha dut a terme en el context excepcional de 
l’estat d’alarma decretat com a conseqüència de la Covid-19, amb les limitacions que això suposa. 
Per tant, s’ha mirat de treballar amb les dades més actualitzades disponibles i s’ha recorregut a 
eines de col·laboració telemàtica a fi de pal·liar les limitacions de la impossibilitat de trobar-se 
físicament per a treballar en l’acreditació.  
 
Finalment per conèixer la satisfacció dels agents s’ha administrat una petita enquesta als membres 
del CAI [E.2.7 model d’enquesta de satisfacció del CAI] i [E.2.8 dades de satisfacció dels agents] que 
recull informació sobre: la composició del CAI, la participació i implicació del CAI, l’organització del 
procés (reunions, correus informatius...), el calendari i el seu seguiment, la qualitat de les evidències 
i l’autoinforme resultant. Els resultats d’aquesta enquesta s’adjunten en l’evidència E.2.8 i mostren 
una alta satisfacció amb el procés seguit.  
 
Es pot concloure que durant els últims anys la Facultat de Dret ha anat interioritzant i assumint com 
a pròpia una cultura de la gestió de la qualitat, de tal manera que molts processos s’han anat 
incorporant al dia a dia de la docència. Això ha suposat una càrrega de feina addicional que duen a 
terme les persones amb càrrecs de gestió i el personal d’administració i serveis implicat en aquests 
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processos. A la FD, un dels tres vicedegans (la vicedegana acadèmica) centralitza la coordinació de 
la qualitat de centre i col·labora estretament amb el Gabinet de la universitat amb competència en 
aquest àmbit (Gabinet de Planificació i Avaluació, GPA).  
 
A banda de l’anterior, l’any 2017, el nou equip de rectorat de la UdG va anunciar que cada centre 
disposaria d’un tècnic de qualitat, a fi de donar suport en la gestió d’aquest tema, conforme a la 
promesa que havia fet en la campanya electoral corresponent. En el moment de redactar aquest 
informe, a mitjans de 2020, el rectorat ha informat la FD que una de les places d’administratiu de la 
secretaria acadèmica es reconvertirà per tal d’assignar a un membre del PAS aquesta comesa. La 
modificació es farà operativa properament. A partir del moment en què això es produeixi, s’espera 
que encara es pugui gestionar millor la qualitat al centre.  
 
Es pot concloure que el desenvolupament del procés d’elaboració de l’autoinforme ha estat 
satisfactori. 
 
Valoració de l’assoliment dels estàndards d’acreditació 
 
Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 
 
EVIDÈNCIES: 

Codificació Descripció Subministrador 
3.1.1 Informe de verificació MDD Plana web SGIQ 

3.1.2 MDD Enquesta de satisfacció dels estudiants amb el Màster en 
Dret de danys 

Institut Dret privat 
europeu i comparat 

3.1.3 MDD Taxa d’èxit del Treball fi de màster en el MDD Coordinació màster 
3.1.4 MDD Nota expedient dels estudiants admesos en el MDD Coordinació màster 
3.1.5 MDD Convenis de doble titulació  Plana web del màster 
3.1.6 MA Programa curs d’oratòria Coordinació màster 
3.1.7 MA Activitats complementàries Coordinació màster 
3.1.8 MA Programa curs comptabilitat per a juristes Coordinació màster 
3.1.9 MA Taller jurídic Coordinació màster 
3.1.10 Normativa de matrícula UdG Plana web UdG 
3.1.11 Normativa d’avaluació i qualificació UdG Plana web UdG 
3.1.12 Calendari acadèmic i administratiu UdG Plana web UdG 
3.1.13 Normativa acadèmica per a màsters Plana web UdG 
3.1.14 Normativa de permanència UdG Plana web UdG 
3.1.15 Normativa de pràctiques externes UdG Plana web UdG 
3.1.16 Normativa marc del TFG i TFM UdG Plana web UdG 

3.1.17 Normativa de participació en Programes de mobilitat 
internacional UdG Plana web UdG 

3.1.18 Reglament del centre Plana web del centre 
3.1.19 Reglament intern del TFG i TFM del centre Plana web del centre 
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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.  
 
Cap objectiu de millora en aquest subestàndard. El perfil de competències és consistent amb els 
requisits i amb el nivell formatiu corresponent del MECES. 
 
1.2. El pla d’estudis i l’estructura del currículum són coherents amb el perfil de competències i 
amb els objectius de la titulació.  
 
El disseny de les titulacions de MA i MDD (pla d'estudis, perfil de competències i estructura del 
currículum) està actualitzat segons els requisits de la disciplina i respon al nivell formatiu requerit al 
Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES).  
 
Com a evidències de la coherència del pla d’estudis i l’estructura del currículum amb el perfil de 
competències i els objectius de les titulacions que s’acrediten, el Màster en Advocacia i el Màster 
en Dret de danys, es presenten les memòries d’ambdues titulacions amb els corresponents informes 
de verificació. 
 
MÀSTER EN ADVOCACIA (MA) 
 
El Màster en Advocacia no s’ha sotmès a cap procés de modificació respecte de la memòria des de 
la seva verificació.  
 
MÀSTER EN DRET DE DANYS (MDD) 
 
Encara que el Màster en Dret de danys no s’ha sotmès a cap procés de modificació respecte de la 
memòria des de la seva verificació, el pla de millora fa referència al subestàndard 1.2.  en relació al 
MDD en els termes següents: 
 

Codi Objectiu Seguiment Tancada 
IAE/16/02 Modificar  la  denominació  de  les  assignatures  

“Dret  de contractes” i “Dret de la responsabilitat 
civil”, incloent el terme “avançat” per destacar llur 
diferència amb les mateixes denominacions del 
Grau. 

Pendent No 

IAE/16/34 L’excessiva concentració de la docència durant el 
primer semestre imposa una excessiva càrrega 
d’estudi i treball individual de l’estudiant que limita 
les oportunitats d’aprofitar al màxim el procés 
d’aprenentatge. La institució ha d’adoptar mesures 
per adequar la càrrega d’estudi i treball de 
l’estudiant mitjançant una reorganització de la 

Desestimat Sí 



 

 

 
Autoinforme per a l’acreditació 

Facultat de Dret 
 

 

  15/109  

docència presencial entre els dos semestres de 
durada del Màster. 

IAE/20/0
2 

Reconeixement de les dues especialitats del   
màster  

Pendent No 

 
Pel que fa referència a la coherència del pla d’estudis i l’estructura del currículum amb el perfil de 
competències i els objectius de la titulació, l’informe d’acreditació extern recomanà modificar la 
denominació de les assignatures “Dret de contractes” i “Dret de la responsabilitat civil” a base 
d’incloure el terme “avançat” per destacar la seva diferència amb les denominacions del Grau. 
Aquesta és una millora en curs i es tancarà properament una vegada sigui aprovada pel consell 
d’estudis del màster. 
 
Així mateix, a partir del curs 2018-2019 es modificaren els horaris per impartir la docència de les 
assignatures optatives a partir del febrer i afavorir els convenis de doble titulació. D’aquesta manera 
es busca facilitar l’augment dels acords bilaterals amb altres universitats d’acord amb l’objectiu de 
millora IAI/16/26, els quals solen convalidar assignatures optatives. La modificació dels horaris 
s’orienta a promoure la vinguda d’estudiants internacionals que, com a conseqüència de la seva 
tasca professional, no poden desplaçar-se més de quatre mesos a la ciutat de Girona. 
 
Per altra banda, l’avaluació d’AQU Catalunya de l’acreditació del Màster en Dret de danys de 2016, 
fent referència als aspectes de la titulació a millorar obligatòriament, expressà que “l’excessiva 
concentració de docència durant el primer semestre imposa una excessiva càrrega d’estudi i treball 
individual de l’alumne que limita les oportunitat d’aprofitar al màxim el procés d’aprenentatge. La 
institució ha d’adoptar mesures per adequar la càrrega d’estudi i treball de l’alumne mitjançant una 
reorganització de la docència presencial entre els dos semestres de durada del Màster” [E.3.1.1  
Informe de verificació MDD]. Aquesta recomanació d’AQU Catalunya portà a obrir l’objectiu de 
millora IAE/16/34. 
 
Els responsables de la titulació han prestat una atenció especial al canvi plantejat per AQU Catalunya 
amb posterioritat a la verificació. Tanmateix, la gran aposta per a la internacionalització de la 
titulació que ha tingut lloc i l’èxit que ha tingut aquesta aposta en els termes que es comenta en el 
subestàndard 1.3 –particularment, en relació a la procedència dels estudiants i la taula 1.2--, mostra 
que l’objectiu que IAE/16/34 aniria en contra de tot el valor afegit que aquests indicadors esmentats 
expressen, ja que la internacionalització del Màster comporta la necessitat de compactació de la 
docència que, a més, està molt ben valorada tal com mostren els resultats de les entrevistes 
d’elaboració pròpia de l’Institut de Dret privat europeu i comparat (IECPL) sobre la satisfacció dels 
estudiants. Aquestes menen a considerar com a molt oportuna i convenient la concentració de la 
docència presencial els mesos de gener, febrer, març i abril, bo i entenent que la implantació real 
de la titulació es correspon escrupolosament amb una estructura dels estudis formada per dos 
semestres segons la memòria verificada al 2012. A la pregunta “Considera adequat el calendari 
establert de classes presencials del màster”, la resposta “Sí” fou clarament majoritària i representà 
un 83 % de les 26 respostes en el curs 2016-2017, un 85 % de les 19 respostes en el curs 2017-2018 
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i un 59% de les 27 respostes en el curs 2018-2019 [E.3.1.2 MDD Enquesta de satisfacció dels 
estudiants]. De fet la demanda de la titulació es nodreix en més d’un 90 per 100 per estudiants 
procedents de Llatinoamèrica, essent 28 estudiants provinents d’universitats estrangeres dels 31 
estudiants matriculats de nou ingrés en el curs acadèmic 2018-2019 [E.1.1 MDD evolució de la 
matrícula], i aquests estudiants es mostren clarament interessats a cursar el Màster en Dret de 
danys a partir d’una estada breu a la UdG i que els permet agafar-se un període sabàtic en relació a 
la seva ocupació laboral i que alhora redueix al màxim els costos econòmics. Cal tenir en compte 
que la gran majoria d’estudiants es mostra plenament disposada a treballar de manera intensa i 
amb gran aprofitament.  
 
L’elevat grau d’aprofitament del programa formatiu és coherent amb una taxa excel·lent de 
rendiment acadèmic, tal i com aquest informe acredita en relació al subestàndard 6.3. Els estudiants 
no solament assisteixen massivament a l’activitat lectiva programada sinó que també formen part 
voluntàriament dels seminaris que es fan fora dels horaris de classe (vegeu el subestàndard 4.1) i 
que permeten completar la seva formació durant la seva estada a la UdG. Aquesta circumstància fa 
palesa que la gran concentració de la docència no limita les oportunitats d’aprofitar l’oferta 
acadèmica i que una elevada motivació dels estudiants esdevé clau per assolir els objectius 
d’aprenentatge. 
 
Per aquest motiu els responsables acadèmics no han abordat una reorganització de la docència 
presencial entre els dos semestres de durada del màster i, en conseqüència, s’ha tancat l’objectiu 
IAE/16/34 pels motius anteriorment esmentats. 
 
Amb tot, alguns estudiants opten per matricular l’assignatura Treball de fi de màster (18 ECTS) en 
un segon curs acadèmic per motius de feina o altres personals, una circumstància que fa disminuir 
la taxa de graduació, tal i com s’exposarà en relació al subestàndard 6.3. Concretament, el curs 
acadèmic 2016-2017 un total de 14 de 26 estudiants no matricularen el TFM juntament amb la resta 
d’assignatures de docència presencial; el curs 2017-2018 foren 15 estudiants de 36; el curs 2018-
2019 un total de 13 de 31 estudiants decidiren fer el mateix; i el curs 2019-2020 han estat 8 de 26 
estudiants els qui han decidit no cursar el TFM conjuntament amb la resta d’assignatures en un únic 
curs acadèmic. Aquesta informació és obtinguda de les dades de matrícula de l’assignatura del 
Treball de fi de màster [E.3.1.3 MDD taxa d’èxit dels TFM].  
 
Es tracta d’una pràctica  que ha anat lleugerament a la baixa i que constata una vegada més el que 
s’ha apuntat abans, en el sentit en què el perfil de l’estudiant és el d’un professional o estudiant que 
prové d’un altre país i necessita concentrar al màxim el període lectiu en uns pocs mesos, encara 
que això li pugui suposar temporalment una càrrega d’estudi i dedicació superiors. L’opció de dilatar 
o esponjar la programació de les assignatures en dos semestres implicaria, segons el que s’acaba 
d’apuntar, que bona part del públic al qual s’adreça el MDD simplement no el pogués cursar.  
 
En aquest aspecte hom també pot considerar que una finalització de la docència presencial a mitjans 
del mes d’abril permet que una part dels estudiants dediqui la segona meitat del mes d’abril, maig 



 

 

 
Autoinforme per a l’acreditació 

Facultat de Dret 
 

 

  17/109  

i juny a fer una recollida de materials bibliogràfics a la biblioteca de la UdG per a l’elaboració del 
Treball de fi de màster en el curs acadèmic següent. I és evident que aquest mateix període que va 
des de la segona meitat del mes d’abril fins a juny esdevé crucial per aquells estudiants que opten 
per matricular el Treball de fi de màster juntament amb la resta d’assignatures en el mateix curs 
acadèmic i defensar-lo el mes de juliol o setembre del mateix any. Des d’aquesta perspectiva, la 
concentració de la docència presencial facilita l’elaboració del Treball de fi de màster. 
 
Finalment, recentment s’ha obert l’objectiu de millora IAI/20/02 després de detectar uns problemes 
de reconeixement de les dues especialitats en el màster en el moment de l’expedició del suplement 
europeu del títol. Aquesta problemàtica ens ha de portar a una readscripció de les assignatures 
optatives als itineraris. Concretament les assignatures optatives, “Grans temes de Dret privat I: 
Tradició jurídica europea” i “Grans temes de Dret privat II: Contingències professionals i 
responsabilitat” actualment només estan adscrites a l’especialitat de Fonaments per a l’Anàlisi del 
Dret privat i, en realitat, ambdues assignatures haurien de pertànyer a aquesta especialitat i també 
a l’especialitat de Dret privat de la responsabilitat contractual i extracontractual. La readscripció 
hauria de permetre a l’estudiant arribar als 16 ECTS que, segons la memòria de la titulació, esdevé 
indispensable per obtenir l’especialitat. A més, tal i com s’exposarà en relació al subestàndard 6.1, 
a partir d’un acord adoptat pel Consell de màster el dia 28 de novembre de 2017, s’aprovà la 
modificació del nom de dues assignatures optatives: “Teories de la justícia correctiva i justificació 
moral de la responsabilitat civil” passà a anomenar-se “Justificació i funcions de la responsabilitat 
civil”, i l’assignatura “Introducció al Dret comparat: sistemes” s’anomena des d’aleshores “Sistemes 
de valoració del dany corporal: bases comparades” (IAI/16/31). A més,  en el curs 2016/2017 
s’incorporà a l’oferta d’optativitat una assignatura nova anomenada "La prova pericial en la 
responsabilitat civil” per a millorar el grau d’especialització dels estudiants del màster que cursen 
l’itinerari “Fonaments per a l’anàlisi del Dret privat” (IAI/16/32).  Aquesta oferta no alterà la càrrega 
de mòduls corresponents a optativitat, la qual segueix sent de 16 ECTS. Nogensmenys, aquestes 
circumstàncies sobrevingudes posen de manifest la necessitat de fer una readscripció de les 
assignatures optatives per tal d’assegurar el reconeixement de les dues especialitats. 
 
 
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.  
 
El procés d’admissió en el Màster en l’Advocacia i el Màster en Dret de danys s’inicia amb la 
preinscripció online, la qual se sol obrir al voltant del mes de gener fins a mitjans del mes d’octubre. 
Una preinscripció acceptada reserva una plaça de les ofertes al màster. En aquesta preinscripció, hi 
ha una primera fase supervisada pel Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants per assegurar que 
l’estudiant presenta la totalitat dels documents sol·licitats i la veracitat dels mateixos. Aquesta 
revisió implica el pagament d’una taxa administrativa. En aquest procés, l’estudiant és informat dels 
documents que manquen o que cal modificar, i lligat a aquesta informació la preinscripció 
s’identifica pels descriptors d’estat següents:    
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• “Pendent de pagament”: manca el pagament de la taxa per a la supervisió dels documents.  
• “Pendent de revisió”: l’estudiant ha pagat la taxa, però Gestió Acadèmica ha d’iniciar la revisió.  
• “En tràmit”: s’han revisat els documents i s’ha informat al candidat de que ha d’esmenar algun 
document.  
 • “Pendent de resolució”: el coordinador ha de decidir si accepta o denega la preinscripció. 
Aquesta acció es fa en els períodes de resolució preestablerts pel Consell de Govern de la UdG.   
• “Acceptada” o “Denegada”: resolució del coordinador.   

 
D’altra banda, un estudiant pot sol·licitar que la seva preinscripció sigui “Anul·lada” o “Renunciada” 
(aquest últim, en cas d’estudiants acceptats). També, els estudiants acceptats no Europeus que ho 
desitgin, poden sol·licitar una carta d’invitació a Gestió Acadèmica per a sol·licitar el visat a 
l’ambaixada. Finalment, quan l’estudiant és acceptat i matriculat, aquest ha de presentar els 
documents originals legalitzats (diploma i certificat de notes) a Secretaria Acadèmica de la FD per 
acabar de validar la veracitat dels documents digitals que es van presentar a la preinscripció.  
 
Hi ha diferents terminis de resolució de preinscripcions i per a cadascun d’ells es sol fixar un cert 
nombre d’estudiants a acceptar. La situació ideal és igualar el nombre d’acceptacions acumulades 
de tots el períodes al nombre de places màxim del màster.  
 
MÀSTER EN ADVOCACIA (MA) 
 
Els estudiants del Màster en Advocacia presenten un perfil d’accés que s’ajusta plenament amb 
l’establert per la titulació. 
 
L’admissió la decideix la coordinadora del Màster, per delegació del Consell de Màster. Els requisits 
d’accés estan explicitats a l’apartat “Preinscripció, admissió i matrícula” de la pàgina web pròpia del 
màster, on es poden trobar totes les indicacions necessàries.  
 
Aquesta feina de control o filtre previ ha evitat que es donin a la UdG les situacions que en canvi 
s’han produït en altres universitats, en les quals s’han matriculat al màster estudiants que no 
disposaven del títol de grau o encara no el tenien homologat i que, per tant, han tingut 
posteriorment problemes per fer l’examen estatal de l’advocacia. En successives reunions de la 
Conferència de degans i deganes de Facultats de Dret d’Espanya s’ha constatat que és una 
problemàtica molt greu que sortosament a la UdG no s’ha produït gràcies a l’aplicació estricta dels 
requisits d’accés abans esmentats.  
 
El nombre d’alumnes és coherent amb les places ofertes, tot i que ha patit un descens des del curs 
2016-2017 fins al curs 2018-2019. S’ha de destacar que en el curs actual (2019-2020), el nombre 
d’alumnes ha crescut considerablement, situant-se en un nombre total de nou ingrés de 51 
estudiants [E.1.1 MA evolució de la matrícula]. Aquest increment a aquest últim curs manifesta una 
resposta positiva dels estudiants amb les novetats que s’han introduït al Màster: desdoblament dels 
dos cursos del Màster (primer i segon), que ha permès assolir l’objectiu de facilitar que la docència 
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s’imparteixi en grups petits que permeten una major i millor interacció entre el docent i els alumnes, 
especialment en aquest cas on es tracta d’un model de docència molt interactiu i no de classes 
magistrals. Així com  l’oferiment (sense cost pels alumnes): (i) d’un curs d’oratòria, dirigit 
essencialment a la tècnica oratòria forense [E.3.1.6 MA programa curs d’oratòria];  (ii) d’activitats 
formatives complementàries sobre temes jurídics d’actualitat i referents a les diferents assignatures 
del Màster [E.3.1.7 MA programa d’activitats complementàries];  (iii) de pràctiques voluntàries a les 
oficines judicials en grups reduïts d’estudiants (4 o 5 alumnes màxim) sota la tutorització d’un jutge-
magistrat; (iv) pràctiques individuals al Servei d’Orientació Jurídica de l’Il·lustre Col·legi de 
l’Advocacia de Girona (ICAG);  (v) l’accés a la plataforma en línia Lexhow de simulació d'exàmens per 
a la preparació de l'examen d'accés a la professió d'advocat; (vi) i, en aquest últim curs 2019-2020, 
també d’un curs de comptabilitat per a juristes [E.3.1.8 MA programa curs comptabilitat per a 
juristes]. 
 
Taula 1.1. MA Oferta, demanda i matrícula 
  Curs 

Indicadors 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

                      
Places ofertes -- -- -- -- -- 60 60 60 60 60 
Estudiants de nou ingrés -- -- -- -- -- 54 55 55 46 40 

 
Taula 1.2. MA Procedència  

Indicadors 
Curs 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Estudiants que provenen de la mateixa universitat -- -- -- --  -- 45 47 46 40 30 
Estudiants que provenen d’altres universitats del 
SUC -- -- -- --  -- 6 4 5 4 9 
Estudiants que provenen d’altres universitats de 
l’Estat -- -- -- -- -- 2 3 3 2 1 
Estudiants que provenen d’universitats estrangeres -- -- -- -- -- 1 1 1   0 0 

 
El pla de millora fa referència al subestàndard 1.3. en relació al MA en els termes següents: 
 

Codi Objectiu Seguiment Tancada 
IAI/16/06 Facilitar que la docència s’imparteixi en grups 

petits que permetin una major i millor interacció 
entre el docent i els alumnes 
 

Resolta Sí 

 
L’objectiu de facilitar que la docència s’imparteixi en grups petits que permetin una major i millor 
interacció entre el docent i els alumnes s’ha realitzat amb el desdoblament del grup de segon curs i 
mantenint el desdoblament de tot el Màster de l’Advocacia, on la docència és molt interactiva i no 
de classes magistrals. Des del curs 2016-2017 estan desdoblats els dos cursos del Màster de manera 
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que s’ha realitzat l’acció prevista per complir l’objectiu en qüestió (“desdoblar el grup de 2n curs i 
mantenir el desdoblament de tot el MA”). A més és una millora en curs desdoblar els grups de 
pràctiques. Per millorar l’assoliment de l’objectiu hem plantejat una nova acció: desdoblar els grups 
de pràctiques, pel que estem treballant per obtenir del rectorat de la UdG els crèdits necessaris 
(IAI/16/06). Al curs 2019-2020, hem aconseguit augmentar lleugerament els crèdits però encara no 
prou per a desdoblar els grups de pràctiques. L’acció que estem realitzant des del curs 2018-2019, 
fins que no puguem desdoblar tots els grups de pràctiques, és augmentar un crèdit més a cada 
assignatura per poder dur a terme en grups més reduïts unes concretes activitats docents, 
denominades “tallers jurídics”, que impliquen una major interacció entre el docent i els alumnes i 
que consisteixen en simulacions judicials o tallers de redacció de documentació jurídica. La valoració 
per part dels docents i dels alumnes ha sigut altament positiva i, per això, el Consell d’estudis del 
Màster ha aprovat continuar amb aquesta acció en els cursos 2019-2020 i 2020-2021 [E.3.1.9 MA 
horaris amb l’activitat docent “taller jurídic”]. 
 
Vist que tots els estudiants  presenten un perfil adient i s’ocupa un nombre coherent de les places 
ofertes i amb notable creixement en el curs 2019-2020, el MA es situa en una situació de progrés  
d’excel·lència. 
 
MÀSTER EN DRET DE DANYS (MDD) 
El pla de millora fa referència al subestàndard 1.3. en relació al Màster en Dret de danys en els 
termes següents: 
 

Codi Objectiu Seguiment Tancada 
IAE/16/0
3 

Revisar l’oferta de places per aproximar-la a la 
realitat de la matrícula i orientar-la per assolir una 
composició més equilibrada entre alumnes 
estrangers i nacionals. 

Desestimat Sí 

 
El Màster en Dret de danys ofereix 30 places atenent a la memòria de 2012 i, tanmateix, el curs 
2015-2016 tingué un total 32 estudiants de nou ingrés; el curs 2016-2017, 26 estudiants, el curs 
2017-2018, 36 estudiants, el curs 2018-2019, 31 estudiants (Taula 1.1. Oferta, demanda i matrícula). 
Les xifres fan avinent una línia clarament ascendent en comparació amb el curs 2012-2013, amb 20 
estudiants de nou ingrés, el curs 2013-2014, amb 25 estudiants, i el curs 2014-2015, amb 22 
estudiants. Tant és així que en els darrers anys la titulació s’ha vist obligada en diverses ocasions a 
acceptar un nombre d’estudiants superior a les 30 places previstes a la memòria, la qual cosa resulta 
especialment remarcable en un màster de recerca.  
 
El nombre d’estudiants que la UdG fixa necessaris per a la programació d’un màster de 60 ECTS és 
de 15 estudiants, resultant del càlcul d’una mitjana mòbil dels darrers 3 anys. Aquest valor, és la 
referència que es considera per a la programació/no programació del màster per al següent curs 
docent. Si el màster té una mitjana igual o superior a 20 estudiants, llavors la programació del màster 
es garanteix pels tres cursos següents. En el cas del Màster en Dret de danys, a diferència de la 
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majoria de màsters de la UdG, la titulació no ha vist perillar en cap edició l’assoliment de la xifra 
mínima de 15 estudiants i, en realitat, supera amb escreix aquest nombre mínim. 
 
Abans de la pandèmia de la Covid-19 els responsables de la titulació havien detectat un potencial 
creixement de la demanda del Màster en Dret de danys en els propers cursos acadèmics. Encara 
que és evident que les expectatives hauran de ser rebaixades com a mínim a curt termini, la titulació 
no està disposada a renunciar a un eventual increment de la demanda a mitjà i llarg termini. Per 
aquest motiu, el Màster en Dret de danys es planteja la possibilitat de desdoblar els grups de les 
assignatures troncals o obligatòries i l’assignatura obligatòria de cada itinerari, en el cas que la 
titulació arribi a obtenir un nombre suficient d’estudiants.  
 
En el cas que es produeixi el creixement necessari, a més, la titulació es proposa no solament activar 
algunes assignatures optatives contemplades a la memòria de la titulació sinó augmentar l’oferta, 
ampliant el nombre d’assignatures optatives que s’ofereixen als estudiants. En aquest sentit es 
considera convenient oferir una assignatura amb el nom “Sistemes de dret comparat” que 
substitueixi l’assignatura “Introducció al dret comparat: sistemes” i, alhora, oferir una nova 
assignatura optativa denominada “Valoració del dany corporal”. D’aquesta forma ens plantegem un 
nou objectiu a assolir.  
 

Codi Objectiu Seguiment Tancada 
IAI/20/01 Ampliar l’oferta d’assignatures optatives d’acord 

amb l’increment del nombre d’estudiants 
matriculats  

Pendent No 

 
 
Taula 1.1. MDD Oferta, demanda i matrícula 
  Curs 

Indicadors 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

                      
Places ofertes -- -- -- 30 30 30 30 30 30 30 
Estudiants de nou ingrés -- -- -- 20 25 22 32 26 36 31 

 
Els estudiants que accedeixen al Màster en Dret de danys tenen un perfil bastant homogeni i tots 
ells disposen del títol oficial universitari de Grau en Dret. Encara que la memòria del màster 
contempla la possibilitat de cursar el màster amb un títol oficial d’una matèria afí al Grau en dret 
que inclogui la matèria de Dret privat (per exemple empresarials), en els cursos avaluats no s’ha 
presentat cap candidat amb aquest perfil. A més, molts estudiants són advocats en exercici i de 
procedència internacional. 
 
Atès que hi ha més sol·licituds de matrícula que places ofertes, la Comissió d’admissió del màster es 
veu obligada a realitzar un procés de selecció dels estudiants tenint en compte l’expedient acadèmic 
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i professional i demés criteris contemplats en la memòria de la titulació, incloses la formació 
complementària i l’experiència laboral i de recerca en l’àmbit dels estudis. L’expedient acadèmic de 
l’alumnat és molt alt: el curs 2017/2018 fou d’una mitjana de 7,25 (sobre 10), i el curs 2018/2019 la 
mitjana fou de 7,55  [E.3.1.4 MDD nota expedient dels estudiants admesos]. El currículum presentat 
pels candidats permet avaluar els complements formatius, la dotació de competències de recerca i 
professional o aptituds per assolir-les i la capacitat de treball en relació a la disciplina en la qual 
s’emmarca el màster. Així mateix els estudiants que demanen cursar la titulació presenten una carta 
de motivació que permet a la comissió valorar la seva predisposició per a l’aprenentatge.  
 
La gran majoria dels estudiants són de països de Llatinoamèrica  (Taula 1.2 Procedència) i expressen 
el seu desig d’obtenir uns coneixements acadèmics avançats en matèria de Dret de danys i la 
voluntat de traslladar aquests coneixements als seus països de procedència, els quals no compten 
actualment amb l’oferta formativa pròpia de la titulació. La totalitat dels estudiants admesos 
disposa d’un perfil adequat per seguir els ensenyaments de la titulació d’acord amb els mecanismes 
previstos a la memòria. 
 
Taula 1.2. MDD Procedència  

Indicadors 
Curs 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Estudiants que provenen de la mateixa universitat -- -- -- 1 2 0 2 1 2 2 
Estudiants que provenen d’altres universitats del 
SUC -- -- -- 0 0 4 0 0 0 1 
Estudiants que provenen d’altres universitats de 
l’Estat -- -- -- 2 0 1 1 0 0 0 
Estudiants que provenen d’universitats estrangeres -- -- -- 84 23 17 29 25 34 28 

 
En els darrers cursos acadèmics el percentatge d’estudiants estrangers continua essent molt 
superior al d’estudiants nacionals i se situa a l’entorn del 90 per 100 (Taula 1.2. Procedència). 
Aquesta procedència fa que molts estudiants necessitin la concessió d’un visat i sovint esperin la 
resolució d’una beca, i que un nombre considerable d’estudiants acceptats no acabi realitzant el 
màster. És per això que el nombre d’estudiants que participa en el procés de preinscripció sol ser 
bastant superior al nombre de places ofertes. Així, per exemple, en el darrer curs 2018-2019 
participaren en el procés de preinscripció un total de 52 estudiants i, d’aquests estudiants, 
s’acabaren matriculant 31 estudiants de nou ingrés i 42 estudiants es matricularen del TFM [E.1.1 
MDD evolució de la matricula].  
 
La manca de tancament de l’objectiu IAE/16/03 obeeix principalment a la gran demanda 
d’estudiants llatinoamericans per la titulació, la qual és fruit d’una aposta decidida i un esforç ingent 
que ha tingut lloc per part dels responsables de l’ensenyament en les darreres edicions. En aquest 
sentit, a cada curs acadèmic una part del professorat imparteix conferències a universitats de 
Llatinoamèrica per a captar nous estudiants i la UdG ha celebrat els següents convenis de doble 
titulació entre el Màster en Dret de danys i els màsters següents:  
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● Magister en Derecho Privado de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (Xile) 
● Maestría en Derecho Empresarial y Ciudadanía del Centro Universitario de Curritibia (Brasil)  
● Maestría en Derecho Civil de la Pontífica Universidad Católica (PUCP) (Perú) 

Els textos dels diversos convenis es troben disponibles a la pàgina web del màster [E.3.1.5 MDD 
convenis de doble titulació; https://www.udg.edu/ca/masters-en-dret-i-economia/Master-en-Dret-de-
Danys/Doble-titulacio]. La vigència dels convenis ha permès consolidar un enfocament internacional 
del programa, encara que no hi ha una reserva específica de places per estudiants estrangers, els 
quals concorren amb igualtat d’oportunitats amb la resta de candidats.  

Així mateix, recentment la UdG ha signat un conveni amb la Universitat Wake Forest dels EUA, amb 
l’objectiu que un nombre reduït d’estudiants del Màster en Dret de danys amb un nivell d’anglès 
elevat pugui cursar la part corresponent a les assignatures optatives en aquella universitat a partir 
de l’any 2019. Els estudiants que estiguin interessats en aquesta possibilitat ho hauran de manifestar 
en la carta de motivació que adjuntin a la preinscripció i hauran d’acreditar el seu nivell d’anglès. A 
més, hauran de superar un procés de selecció especial. En el moment de redactar aquest informe 
hi ha una primera sol·licitud d’una estudiant interessada a participar en el conveni. 

La línia política i estratègica de la UdG de promoure i estimular la internacionalització dels màsters, 
juntament amb el gran prestigi acadèmic d’una part del professorat del màster, han portat a obtenir 
una demanda superior a l’oferta.  

En línia amb la voluntat d’adreçar l’oferta formativa a estudiants estrangers, el Màster en Dret de 
danys ha tingut a cada curs acadèmic que s’avalua en aquesta acreditació una persona beneficiària 
d’una beca de la “Fundación Carolina”, destinada a estudiants amb un expedient acadèmic 
excel·lent, amb cofinançament de l’Institut de Dret privat europeu i comparat (IDPEC) per tal de 
subvencionar a la persona beneficiària no solament l’import de la matrícula dels crèdits del màster 
sinó també els costos de la seva estada. A més, existeix un nombre considerable d’estudiants del 
Màster en Dret de danys que ha gaudit d’una beca per a màsters del “Banco Santander – UdG” en 
la modalitat d’estudiants internacionals: el curs 2017-2018 foren 3 estudiants, el curs 2018-2019 
foren 3 estudiants més. La dotació d’aquestes beques correspon al pagament de la matrícula dels 
crèdits del màster (60 ECTS; taxes no incloses).  

De totes maneres, des de la coordinació del màster també s’han dut a terme accions de promoció 
del Màster en Dret de danys orientades únicament a estudiants nacionals. En aquest sentit, per 
exemple, en el curs 2019/2020 hem participat en la campanya “Som UdG” endegada per l’Àrea de 
Comunicació i Relacions Institucionals de la UdG. 

La coordinació del màster fa un seguiment exhaustiu dels candidats acceptats per conèixer si 
finalment faran el màster o no, i així acceptar si escau altres candidats en llista d’espera. La distància 
existent entre la majoria de candidats i la coordinació del màster en el moment de l’admissió ha 
portat a realitzar l’entrevista personal únicament als candidats que procedeixen de l’Estat espanyol. 
L’entrevista permet valorar altres aspectes dels candidats com ara la capacitat de treball i 

http://www.unicuritiba.edu.br/Mestrado-em-Direito-Empresarial-e-Cidadania/mestrado-em-direito-empresarial-e-cidadania.html
http://www.unicuritiba.edu.br/Mestrado-em-Direito-Empresarial-e-Cidadania/mestrado-em-direito-empresarial-e-cidadania.html
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/derecho-civil/
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/derecho-civil/
https://www.udg.edu/ca/masters-en-dret-i-economia/Master-en-Dret-de-Danys/Doble-titulacio
https://www.udg.edu/ca/masters-en-dret-i-economia/Master-en-Dret-de-Danys/Doble-titulacio


 

 

 
Autoinforme per a l’acreditació 

Facultat de Dret 
 

 

  24/109  

raonament individual. En tot cas, la documentació presentada pels candidats permet prendre en 
consideració tots i cadascun dels criteris previstos a la memòria de la titulació i amb els percentatges 
establerts i, per aquest motiu, hom no considera necessari estendre les entrevistes personals a la 
resta de candidats procedents d’altres països. 
 
Davant la informació descrita, es confirma que tots els estudiants matriculats presenten un perfil 
d’accés afí amb l’establert per la titulació del Màster en Dret de danys i el nombre d’estudiants 
matriculats és absolutament coherent amb el nombre de places ofertes per la titulació.    
 
Pel que fa a la perspectiva de gènere, institucionalment, l’article 3 dels Estatuts de la UdG garanteix 
explícitament el compromís de la institució amb la promoció de la igualtat d’oportunitats i la 
prohibició de la discriminació per raó de gènere. 
 
Orgànicament, la Universitat de Girona compta, en l’àmbit institucional, amb una Delegada del 
Rector per a la Igualtat de Gènere que treballa en col·laboració amb la Vicerectora de Territori i 
Compromís Social. També disposa d’una Comissió d’Igualtat on hi participen representants 
d’estudiants, PDI i PAS i d’una  Unitat d’Igualtat de Gènere adscrita a la Unitat de Compromís Social. 
En l’àmbit de les facultats cada una compta amb una delegació d’igualtat. En l’àmbit 
interuniversitari, la UdG forma part de la Comissió Dones i ciència del Consell Interuniversitari de 
Catalunya, del Grup de Treball d’Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives d’Universitats, del Grup de 
Treball de Polítiques de Gènere de la CRUE Sostenibilitat i la Xarxa d’Unitats d’Igualtat de Gènere 
per a l’Excel·lència Universitària (RUIGEU). En l’àmbit local la UdG forma part del Consell Municipal 
d’Igualtat de Gènere i del Consell Municipal LGTBI promogut des de l’Ajuntament de Girona. En 
l’àmbit de l’Administració pública s’està treballant en la celebració d’un conveni de col·laboració 
entre la UdG i l’Àrea d’Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat 
de Catalunya per la creació d’un Servei d’Atenció integral ( SAI) adreçat a persones LGTBI+. 
 
Entre d’altres accions destaquem: 
 
● Disseny del II Pla d’Igualtat de Gènere 2020-2024 previst d’aprovar durant 2020.  
● Cursos de l’ICE i la Unitat de Gènere adreçats a PDI sobre la docència amb perspectiva de gènere. 

Ampli catàleg de cursos formatius, seminaris i altres sobre perspectiva de gènere, alguns d’ells 
vinculats en la commemoració del 8 de març, dia de la dona treballadora, i del 25 de novembre, 
dia internacional contra la violència de gènere.   

● Realització de la Campanya de sensibilització articulada a l’entorn de les Aules Obertes.  
● Edició de la Guia de la UdG per a un ús igualitari del llenguatge. 
● Les 9 delegacions d’igualtat dels centres docents, juntament amb l’Àrea d’Igualtat de Gènere de 

la UdG, estan treballant els indicadors del Marc General d’AQU Catalunya. En aquest projecte la 
UdG compta amb un ampli directori d’expertesa en l’àmbit de la igualtat de gènere. 

● Aprovació de diferents normatives com la Normativa per al canvi de nom sentit de les persones 
de la comunitat transsexual de la Universitat de Girona, Normativa d’exempcions docents per a 

https://www.udg.edu/ca/compromis-social/Arees/Igualtat-de-Genere/La-Comissio
https://www.udg.edu/ca/compromis-social/Arees/Igualtat-de-Genere
https://www.udg.edu/ca/compromis-social/Arees/Igualtat-de-Genere/Guies-per-fer-docencia-amb-perspectiva-de-genere
http://www2.udg.edu/Portals/160/docs/estil_udg/Guia%20us%20igualitari%20llenguatge/UdG%20Llengua_Guia%20us%20igualitari%20llenguatge.pdf
https://www.udg.edu/ca/compromis-social/Arees/Igualtat-de-Genere/Qui-treballa-en-genere-a-la-UdG
https://seu.udg.edu/ca-es/serveis-dinformacio/boudg/ebou/disposicio/1379
https://seu.udg.edu/ca-es/serveis-dinformacio/boudg/ebou/disposicio/1379
https://seu.udg.edu/ca-es/serveis-dinformacio/boudg/ebou/disposicio/1654?&_ga=2.245723140.1816764028.1591118189-844728285.1559712348
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la intensificació de la recerca després d’un permís de maternitat, Normativa d’investigador en 
actiu, Normativa reguladora de la dedicació docent del professorat per la protecció de la 
maternitat i paternitat i Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat de 
Girona. 

Vist que tots els estudiants  presenten un perfil adient i s’ocupa la totalitat de les places ofertes, el 
Màster en Dret de danys es troba en una situació de progrés d’excel·lència. 

1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació adequats.  
 
El Màster en Advocacia disposa de mecanismes de coordinació molt adequats. Concretament, 
disposa, com totes les titulacions de la Facultat de Dret, d’una efectiva coordinació d’estudis que 
facilita el funcionament ordinari de la docència, la coordinació entre les diferents assignatures i els 
professors que les imparteixen, i la relació i fluïdesa de la informació amb els representants dels 
Il·lustres Col·legis d’Advocats que col·laboren amb el Màster. 
 
La coordinadora convoca cada curs, com a mínim, en dues ocasions a l’òrgan del Consell d’Estudis 
del Màster, que és l’òrgan col·legiat competent en l’estudi i discussió de la docència i que el 
componen la coordinadora (que el presideix) i un representant de cada àrea de coneixement que 
imparteix docència al Màster i, també, es convida a assistir-hi a les persones que cadascun dels tres 
Il·lustres Col·legis d’Advocats han nomenat com persones d’enllaç amb la Facultat, en cas que no els 
hi sigui possible assistir se’ls informa puntualment.  
 
També assenyalar que hi ha reunions periòdiques entre els representants dels tres Col·legis i el degà 
i la coordinadora del Màster. En particular, destacar l’existència del Consell de Màster que es reuneix 
una o dues vegades a l’any i del que formen part els degans dels tres Il·lustres Col·legis d’advocats, 
el degà de la Facultat i la coordinadora del Màster. En aquest òrgan es tracten aspectes més generals 
de coordinació entre les institucions com, per exemple, col·laboracions econòmiques per la 
concessió d’ajuts als estudiants del Màster i col·laboracions pel desenvolupament d’activitats de 
formació pels estudiants i col·legiats; es fa balanç del desenvolupament del curs passat i es tracten 
noves millores pel curs següent, com ha estat, per exemple, la convocatòria d’ajuts a la matrícula o, 
en aquest últim curs 2019, la introducció de les simulacions judicials a l’assignatura del TFM. 
 
Al Consell d’estudis també hi estan representats els estudiants (art. 31.1.c 38 del Reglament de la 
FD) i hi podrà assistir personal d’administració i serveis (art. 39.2). És costum que es convidi a una 
persona de la Secretaria Acadèmica, que dóna assistència a la coordinadora amb qüestions 
tècniques de la mateixa secretaria. Un dels professors assistents al Consell d’estudis s’encarrega, 
com a Secretari, de redactar les actes i porta a terme les altres funcions pròpies de secretaria, com 
custòdia de les actes, etc. 
 
Pel que fa a l’assistència dels estudiants al Consell d’estudis, el pla de millora fa referència al 
subestàndard 1.4. amb relació a totes les titulacions que s’imparteixen a la FD, inclosos el Màster 
en Advocacia i el Màster en Dret de danys en els termes següents: 

https://seu.udg.edu/ca-es/serveis-dinformacio/boudg/ebou/disposicio/1654?&_ga=2.245723140.1816764028.1591118189-844728285.1559712348
https://seu.udg.edu/ca-es/serveis-dinformacio/boudg/ebou/disposicio/1753
https://seu.udg.edu/ca-es/serveis-dinformacio/boudg/ebou/disposicio/1753
https://static2.udg.edu/uploads/bou/2387/eBOU-1922_ACORD_CdG_2_2020_Normativa_reguladora_dedicacio%CC%81_docent_CdG_revisada.pdf?_ga=2.19338424.1816764028.1591118189-844728285.1559712348
https://seu.udg.edu/ca-es/serveis-dinformacio/boudg/ebou/disposicio/1754
https://seu.udg.edu/ca-es/serveis-dinformacio/boudg/ebou/disposicio/1754
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Codi Objectiu Seguiment Tancada 
IAI/16/0
7 

Facilitar l’assistència i participació dels estudiants a 
les reunions dels òrgans de govern 

Resolta Sí 

 
En el Màster en Advocacia es convoca a dos estudiants representants dels estudiants de primer i 
segon curs al Consell d’estudis, amb participació activa dels representants de primer curs i escassa 
o nul.la participació dels representants de segon curs. Entenem que el fet que els alumnes de segon 
curs només tinguin docència durant el mes d’octubre del segon curs, que la resta de mesos fins al 
final del màster estiguin fora de les instal·lacions de la Facultat fent pràctiques externes i que les 
sessions del  Consell d’estudis se celebrin en el tercer quadrimestre és el que dificulta o desmotiva 
la seva participació en el Consell d’estudis. En tot cas, la seva connexió i participació amb els òrgans 
de govern de la Facultat es manté de manera informal i directa a través de la coordinadora del 
Màster, que trasllada al Consell d’estudis les demandes i propostes dels estudiants. Són molt 
freqüents les consultes i tutories durant aquest període dels estudiants de segon curs amb la 
coordinadora, en relació, principalment, amb el desenvolupament de les pràctiques externes o, 
també, al TFM i la prova d’avaluació estatal. Amb tot, la coordinació, des del curs actual i amb la 
finalitat de fomentar l’assistència dels representants dels estudiants de segon curs a les reunions 
del Consell d’estudis, ha avançat al mes d’octubre la data de la celebració del primer Consell 
d’estudis del curs i es preveu la seva realització de forma presencial i simultània per streaming amb 
possible participació telemàtica a les sessions del Consell. D’aquesta manera considerem que es 
podrà complir i tancar l’objectiu de millora IAI/16/07. 
 
En definitiva, entenem que els mecanismes de coordinació de què disposa la titulació són molt 
adequats. 
 
En el Màster en Dret de danys el compliment de l’objectiu de millora consistent en facilitar 
l’assistència i participació dels estudiants a les reunions dels òrgans de govern es veu dificultat per 
la brevetat de la docència presencial, de gener a mitjans d’abril, i el fet que la immensa majoria 
d’estudiants té un perfil internacional. Fins a l’actualitat la designació d’un estudiant a cada edició 
com a representant d’aquest col·lectiu ha tingut lloc d’una manera informal i ha recaigut en 
estudiants nacionals, coneixedors del sistema universitari català, els quals han fet d’enllaç entre el 
seu col·lectiu i el professorat pel que fa a aspectes de funcionament operatiu dels estudis.   Amb tot 
els membres del Consell de màster, durant la sessió celebrada el proppassat 13 de març de 2020, 
acordaren per assentiment fomentar que en els propers cursos acadèmics els estudiants designin 
un o una representant d’aquest col·lectiu i que la persona designada assisteixi regularment a les 
reunions del Consell de màster.  D’aquesta manera hom considera que ben aviat es podrà tancar 
l’objectiu de millora IAI/16/07. A més, el coneixement entre els diferents actors participants en el 
Màster en Dret de danys és absolutament fluid, no solament perquè el nombre d’estudiants és 
considerablement reduït sinó també perquè la titulació ha procurat desenvolupar una política de 
proximitat entre el professorat i els estudiants des de l’inici. En conseqüència hom no detecta cap 
problemàtica en relació a aquest assumpte. 
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Així mateix el pla de millora també fa referència al subestàndard 1.4. en relació al Màster en 
Advocacia en els termes següents: 
 

Codi Objectiu Seguiment Tancada 
IAI/16/0
9 

Millorar el coneixement entre els diferents actors 
participants  

Resolt Sí 

 
En relació amb aquesta acció, a més de l’existència del Consell de Màster, per complir amb l’objectiu 
s’ha incrementat notablement la coordinació i implicació entre la Facultat de Dret i els Col·legis 
d’advocats, tant pel que fa a l’augment de la comunicació i transmissió d’informació entre els 
diferents actors participants en el Màster en Advocacia (degans i els tres representants dels 
diferents col·legis i degà de la Facultat i coordinadora del MA, així com entre la coordinadora del 
Màster en Advocacia i els professors dels Col·legis participants en el Màster en Advocacia i els 
despatxos on els estudiants realitzen les pràctiques externes) com en la realització d’activitats de 
formació complementària pels alumnes del Màster en Advocacia i de formació continuada pels 
membres dels Col·legis d’Advocats. En aquesta línia, el Màster en Advocacia ha organitzat en els 
tres últims cursos un cicle d’activitats complementàries formatives (jornades, seminaris i 
conferències) pels alumnes del Màster en Advocacia i obertes a tots els col·legiats dels tres col·legis 
d’advocats i amb la col·laboració de l’ICAG, que han tingut molt bona acollida i una elevada 
participació [E.3.1.7 MA programa d’activitats complementàries]. Podem afirmar que l’intercanvi 
d’informació i el feedback entre la coordinadora del Màster i els representants i coordinadora dels 
col·legis és constant i que hi ha un excel·lent coneixement entre els diferents actors participants 
(Facultat de Dret i Col·legis d’Advocats). Per tant, s’ha complert sobradament l’objectiu de millora 
proposat . 
 
Relacionat amb aquest subestàndard, el pla de millora també en fa referència en relació al Màster 
Advocacia en el subestàndard 3.2. 
 

Codi Objectiu Seguiment Tancada 
IAI/16/1
5 

Garantir la plena coordinació interna a la totalitat 
de les assignatures 

Resolt Sí 

 
 

Aquest objectiu es va plantejar per aconseguir-lo mitjançant el nomenament d’un professor 
responsable en cada assignatura. L’acció es compleix, ja que cada una de les assignatures del Màster 
tenen un professor responsable. La docència de cada assignatura la imparteixen professors de la 
facultat i advocats provinents dels Il·lustres Col·legis d’Advocats (ICAG, ICAF i ICAVic) i el professor 
responsable de l’assignatura s’encarrega de la distribució i organització de les matèries i sessions, 
així com d’activitats formatives complementàries, de l’examen i de la gestió de la plataforma docent 
(La meva UdG i Moodle).  La coordinadora del MA és informada pels diferents coordinadors de les 
respectives assignatures i fa de responsable i s’encarrega directament de la coordinació de 
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l’assignatura de la professió d’advocat, de les pràctiques externes i del TFM (té accés i gestiona les 
fitxes en la plataforma docent La meva UdG i a l’espai de Moodle, les llistes d’estudiants i actes de 
notes d’aquestes assignatures).  

 
Per últim, en el pla de millora també es plantegen com a objectius (al subestàndard 6.1), en relació 
amb les pràctiques externes,  (IAI/16/34) gestionar la seva assignació a través de l’aplicatiu i, amb 
relació al TFM (IAI/16/33) corregir les absències d’informació pública i fer visible les seves 
especificitats.  
 

Codi Objectiu Seguiment Tancada 
IAI/16/3
4 

Gestionar l’assignació de les pràctiques externes a 
través de l’aplicatiu 

Resolta Sí 

 
Ja en l’informe de seguiment del curs 2016-2017 vàrem poder donar per tancat l’objectiu relatiu a 
les pràctiques externes, ja que s’ha adequat l’aplicatiu de les pràctiques externes de la Facultat de 
Dret per adequar-lo a les especificitats (tant en oferta com en terminis per la seva d’assignació) de 
les pràctiques externes del Màster. A més des d’aquest curs 2019-2020 s’ha millorat la gestió de 
l’aplicatiu de tal manera que les pràctiques externes constaran al Suplement Europeu del Títol (SET).  
 
 

Codi Objectiu Seguiment Tancada 
IAI/16/3
3 

Visibilitzar les especificitats del TFM  Resolta Sí 

 
Pel que fa a l’objectiu sobre el TFM, conforme a les accions de millora relacionades en els informes 
de seguiment dels cursos 2016-2017 i 2017-2018 des de la Facultat s’ha desenvolupat una Guia 
multimèdia per l’elaboració del TFM, tant pels treballs finals de grau (TFG) com de màster (TFM), a 
l’abast dels estudiants des del curs 2019-2020, que ha obtingut el Primer Premi d’Innovació Docent 
ICEberg UdG 2019 (https://iceberg.udg.edu/lliurament-oficial-del-primer-premi-dinnovacio-docent-
iceberg-udg/) i ha estat reconeguda com a Bones Pràctiques per l’Associació Catalana d’Universitats 
Públiques (http://bonespractiques.acup.cat/ca/casos/metodologies-innovadores/metodologies-
estudiant/nous-materials-per-a-lelaboracio-dels-treballs-finals-de-grau-i-de-master-guia-
delaboracio-del-tfg). 
 
Tanmateix, teníem com a acció pendent l’elaboració d’un Reglament de TFM propi i específic pel 
MA, que aquest any 2020 hem elaborat partint de l’experiència del nou format de TFM que hem 
iniciat el curs 2019-2020 i que consisteix en la realització d’una simulació judicial a l’Escola Judicial 
del Consejo General del Poder Judicial [E.3.6.3 Reglament intern del TFM del màster en Advocacia].  
 
Es considera que el Màster disposa de mecanismes de coordinació molt adequats, pel que es valora 
en progrés d’excel·lència. 
 
 

https://iceberg.udg.edu/lliurament-oficial-del-primer-premi-dinnovacio-docent-iceberg-udg/
https://iceberg.udg.edu/lliurament-oficial-del-primer-premi-dinnovacio-docent-iceberg-udg/
http://bonespractiques.acup.cat/ca/casos/metodologies-innovadores/metodologies-estudiant/nous-materials-per-a-lelaboracio-dels-treballs-finals-de-grau-i-de-master-guia-delaboracio-del-tfg
http://bonespractiques.acup.cat/ca/casos/metodologies-innovadores/metodologies-estudiant/nous-materials-per-a-lelaboracio-dels-treballs-finals-de-grau-i-de-master-guia-delaboracio-del-tfg
http://bonespractiques.acup.cat/ca/casos/metodologies-innovadores/metodologies-estudiant/nous-materials-per-a-lelaboracio-dels-treballs-finals-de-grau-i-de-master-guia-delaboracio-del-tfg
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1.5. L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un impacte positiu 
sobre els resultats de la titulació.   
 
A la Facultat de Dret s’apliquen en el cas dels seus estudis de grau i màsters les normatives i 
procediments que emanen de la pròpia Universitat en matèria d’accés i matrícula dels estudiants, 
del règim acadèmic, avaluació, mobilitat i d’altres. 
 
Així mateix la Facultat aplica de manera adequada les diferents normatives del Sistema de Garantia 
interna de Qualitat (SGIQ) de la UdG segons els procediments del P 11: Mecanismes que regulen i 
informen sobre les normatives que afecten els estudiants. 
 
Més concretament, pel que fa al processos acadèmics, establerts a la Normativa de Matrícula en 
estudis de Grau, Màsters universitaris i programes de Doctorat [E.3.1.10 Normativa de matrícula; 
https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-preus/Normatives/Normes-de-matricula], 
a la Normativa reguladora dels processos d’avaluació i qualificació dels estudiants [E.3.1.11 
Normativa d’avaluació; https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-
preus/Normatives/Processos-avaluacio-i-qualificacio-dels-estudiants] i al Calendari acadèmic i 
administratiu per als estudis de Grau, Màster universitari i Doctorat [E.3.1.12 Calendari acadèmic i 
administratiu; https://www.udg.edu/ca/estudia/Calendaris-academics/Curs-2020-2021], s’ha 
optimitzat la seva gestió, automatitzant i personalitzant l’aplicació de les normes per a cada 
estudiant.  
 
Cal destacar els procediments de matriculació, reconeixement i transferència de crèdits, anul·lació 
de convocatòria d’avaluació, anul·lació de matrícula, expedició de certificacions acadèmiques 
personals, expedició del resguard del títol acadèmic i suplement europeu al títol (SET), i enviament 
del títol oficial. D’altra banda, s’ha implementat un servei virtual de “Secretaria en Xarxa” disponible 
les 24 hores del dia per agilitar totes aquestes peticions de l’alumnat esmentades anteriorment. 
 
En l’aplicació de la Normativa Acadèmica per als Màsters universitaris [E.3.1.13 Normativa 
acadèmica de Màsters; https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-
preus/Normatives/Normativa-academica-per-als-masters-universitaris] i la Normativa de 
Permanència en estudis de Màster de la UdG [E.3.1.14 Normativa de permanència; 
https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-preus/Normatives/Permanencia-en-els-
estudis-de-master-universitari] cal destacar la seva automatització mitjançant l’aplicatiu de gestió 
de la Universitat (Secretaria en Xarxa), de manera que les demandes d’accés (preinscripcions) o de 
mobilitat nacional o internacional, es poden realitzar totalment de forma virtual, mentre que a 
l’automatrícula, l’alumne no pot continuar el procés si incompleix qualsevol norma i, alhora, se 
l’informa de les esmenes que ha d’incloure en la seva petició. 
  
Pel que fa a la Normativa sobre Pràctiques Externes de Graus i Màsters [E.3.1.15 Normativa de 
pràctiques externes; https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-
preus/Normatives/Practiques-academiques-externes-de-graus-i-masters ] la seva aplicació ha estat 

https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-preus/Normatives/Normes-de-matricula
https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-preus/Normatives/Processos-avaluacio-i-qualificacio-dels-estudiants
https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-preus/Normatives/Processos-avaluacio-i-qualificacio-dels-estudiants
https://www.udg.edu/ca/estudia/Calendaris-academics/Curs-2020-2021
https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-preus/Normatives/Normativa-academica-per-als-masters-universitaris
https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-preus/Normatives/Normativa-academica-per-als-masters-universitaris
https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-preus/Normatives/Permanencia-en-els-estudis-de-master-universitari
https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-preus/Normatives/Permanencia-en-els-estudis-de-master-universitari
https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-preus/Normatives/Practiques-academiques-externes-de-graus-i-masters
https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-preus/Normatives/Practiques-academiques-externes-de-graus-i-masters
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perfectament adequada i ha tingut un impacte especialment positiu sobre els resultats de la 
titulació, tal com ho demostren el nombre de Convenis de col·laboració de pràctiques externes 
d’estudiants de la UdG en empreses i institucions i de Projectes formatius de pràctiques 
acadèmiques externes en entitats col·laboradores signats, que en el cas del Máster en Advocacia ha 
estat de convenis de pràctiques curriculars i, en alguns casos també de pràctiques extracurriculars.  
 
La Normativa Marc reguladora del Treball Final de Grau (TFG) i Treball Final de Màster [E.3.1.16 
Normativa marc de TFG i TFM; https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-
preus/Normatives/Treball-final-de-grau-i-treball-final-de-master] desenvolupa tots els aspectes 
acadèmics (assignació de tutors, assignació de tribunals, defensa i avaluació i qualificació), com 
també els aspectes administratius (matrícula, dipòsit,...), i garanteix una actuació homogènia i 
coherent, tant en les actuacions docents com administratives de la Universitat. 
 
Per últim, la Normativa per a la participació dels estudiants en Programes de Mobilitat Internacional 
en estudis de Grau i de Màster [E.3.1.17 Normativa de participació programes de mobilitat; 
https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-preus/Normatives/Participacio-estudiants-
en-programes-de-mobilitat ] estableix unes condicions comunes per a la participació en programes 
de mobilitat o intercanvi internacionals, garantint, així, la qualitat del procés respecte a la igualtat 
d’oportunitats i l’aprofitament acadèmic. 
 
La Facultat de Dret complementa la normativa general de la UdG amb un grau més d’exigència per 
tal que s’adeqüi a les necessitats específiques dels estudis impartits al centre a través dels 
documents normatius següents: 
 
- Reglament del centre. [E.3.1.18 Reglament de la Facultat de Dret] 
 
- Reglament intern organitzador del Treball Final de Grau (TFG) i del Treball Final de Màster 
(TFM) per als estudiants d’ensenyaments universitaris oficials de la Facultat. [E.3.1.19 Reglament 
intern de TFG i TFM]. 
 
Atès allò exposat, la Facultat de Dret  aplica les diferents normatives de forma adequada a les 
diferents situacions que es produeixen en el desenvolupament de l’aprenentatge i té un impacte 
molt positiu en els estudiants perquè afavoreix la planificació, organització i avaluació de la 
titulació.  
  
L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada al MA i al MDD. 
 
En concret, i pel que fa als requisits generals d’admissió al MA, s’ha complert des de sempre i sense 
excepció (tampoc es permet la matrícula condicionada), el requisit, inicial i previ a l’accés al Màster, 
d’estar en possessió del títol de llicenciat o graduat (article 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 
de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias, artículo 2 de la 
Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los 
tribunales y artículo 2.1 del Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las 

https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-preus/Normatives/Treball-final-de-grau-i-treball-final-de-master
https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-preus/Normatives/Treball-final-de-grau-i-treball-final-de-master
https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-preus/Normatives/Participacio-estudiants-en-programes-de-mobilitat
https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-preus/Normatives/Participacio-estudiants-en-programes-de-mobilitat
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profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales aprobado por Real Decreto 775/2011, de 3 
de junio) i de conformitat  amb  la interpretació jurisprudencial que d’aquesta normativa [STS 
1153/2020, 11 de septiembre 2020, A efectos de acceso a la profesión de abogado, curso de formación 
especializada (Posgrado, Máster) creado por la Ley 34/2006, y reglamentado por el Real Decreto 775/2011, 
en el marco del Real Decreto 1393/2007 (anterior RD 56/2005), es exigible haber obtenido previamente la 
homologación del título habilitante obtenido en el extranjero (o del título español de Grado, sin que sea 
conforme a derecho la realización simultánea de ambas formaciones]. 
 
 
Estàndard 2: Pertinència de la informació pública 

 
EVIDÈNCIES:   

Codificació Descripció Subministrador 

3.2.1 Web de la Universitat Plana web UdG 

3.2.2 MA i 3.2.2 MDD Web de les titulacions Plana web UdG 

3.2.3 MA i 3.2.3 MDD Vídeo promocional Màster en Dret de 
danys i Màster en Advocacia Plana web de les titulacions 

3.2.4 Web del centre Facultat de Dret 

3.2.5 MDD Carpeta de benvinguda del Màster en 
Dret de danys 

Institut de Dret privat 
europeu i comparat 

3.2.6 MDD Fulletó del Màster en Dret de danys Institut de Dret privat 
europeu i comparat 

3.2.7 Web de Qualitat UdG Plana web Qualitat UdG  

  
2.1. La institució publica informació veraç, completa, actualitzada i accessible sobre les 
característiques de la titulació i el seu desenvolupament operatiu. 
 
El pla de millora fa referència al subestàndard 2.1. en relació a totes les titulacions que s’imparteixen 
a la FD, inclosos el Màster en Advocacia i el Màster en Dret de danys en els termes següents: 
 

Codi Objectiu Seguiment Tancada 
IAI/16/1
0 

Facilitar la navegabilitat i potenciar la comunicació 
de les activitats. Vetllar per a què els professors 
publiquin informació completa sobre llurs CV a la 
web 

Pendent No 

 
 
En el Màster en Advocacia i el Màster en Dret de danys la informació sobre les característiques de 
les titulacions i  el seu funcionament operatiu es troba de manera senzilla i accessible a partir de la 
plana web principal de la UdG (www.udg.edu), prement successivament els botons Estudiants, 

http://www.udg.edu/
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Estudia, Oferta formativa i Màsters universitaris [E.3.2.1 Web de la Universitat; 
https://www.udg.edu/ca/]. Aleshores apareixen les dades de contacte del Servei de Gestió 
Acadèmica i Estudiants de la UdG i un llistat dels diversos màsters oficials que ofereix aquesta 
universitat, entre els quals els màsters que s’acrediten. 
 
Les planes web de tots els màsters de la UdG estan estructurades de la mateixa manera, amb una 
plana principal on es troba el menú per accedir als diferents apartats: 
 

Màsters 
Presentació  
Dades generals 
Objectius formatius 
Accés, admissió i matrícula 
Doble titulació 
Pla d’estudis 
Calendari i horari 
Professorat 
Sortides professionals 
Accés al doctorat 
Qualitat 
Beques i ajudes,  
Girona ciutat universitària 

 
Dins de l’apartat Dades generals apareix una referència als aspectes més bàsics dels estudis, com 
ara el nom, l’àmbit al qual pertany, si té un caràcter professional o de recerca, la unitat a la qual es 
troba adscrita la titulació (institut de recerca o facultat), la secretaria acadèmica encarregada de la 
tramitació de la matrícula, la durada expressa en crèdits ECTS, el calendari i horari, el règim a temps 
complet o parcial, la modalitat presencial o no presencial, l’idioma en què s’imparteix la docència, 
el nombre màxim de places i el preu de la preinscripció i, si escau, l’import que l’estudiant ha 
d’abonar a compte de la matrícula. El preu de la preinscripció distingeix en el cas de ciutadans de 
països de fora de la Unión Europea no residents a l’Estat espanyol i inclou un enllaç amb una 
informació més detallada [E.3.2.2 MA web del màster en Advocacia; 
https://www.udg.edu/ca/masters-en-dret-i-economia/Master-en-Advocacia ] i [E.3.2.2 MDD web 
del màster en Dret de danys; https://www.udg.edu/ca/masters-en-dret-i-economia/Master-en-
Dret-de-Danys ].  
 
Des de l’apartat Pla d’estudis hom té accés a la fitxa de totes les assignatures i conté informació 
general, grups, professorat, competències, continguts, activitats, bibliografia, avaluació, qualificació 
i observacions. 
 
L’apartat de Professorat dóna accés a les planes personals dels professors i professores i en aquests 
moments la majoria contenen informació sobre llur currículum, per la qual cosa és molt probable 

https://www.udg.edu/ca/
https://www.udg.edu/ca/masters-en-dret-i-economia/Master-en-Advocacia
https://www.udg.edu/ca/masters-en-dret-i-economia/Master-en-Dret-de-Danys
https://www.udg.edu/ca/masters-en-dret-i-economia/Master-en-Dret-de-Danys


 

 

 
Autoinforme per a l’acreditació 

Facultat de Dret 
 

 

  33/109  

que hom pugui tancar l’acció del pla de millora amb el codi IAI/16/10 suara esmentada. En el cas del 
Màster en Dret de danys aquesta dada es considera particularment rellevant puix que es tracta d’un 
màster de recerca i que, tal i com aquest informe ha mencionat en relació al subestàndard 1.4, una 
part dels estudiants decideixen cursar-lo tenint en compte la trajectòria acadèmica i publicacions 
del seu professorat.  
 
En relació amb el Màster en Advocacia, s’ha introduït també la relació de tots els professors externs 
de la Facultat de Dret que participen en la docència per parts dels Col·legis d’Advocats, amb un 
enllaç a cada un dels professors que dóna accés a la informació detallada del professor i el seu 
despatx. També cal destacar que a la mateixa pàgina hi ha un apartat relatiu a la prova d’accés a la 
professió d’advocat que enllaça amb la pàgina del Ministeri de Justícia, on aquest va penjant tota la 
informació relativa a aquest examen, darrer requisit obligatori per poder exercir com a advocat, les 
informacions sobre aquest tema també es pengen a l’apartat de notícies del web i algunes d’elles, 
com la convocatòria i altres d’interès, es comuniquen per correu electrònic als alumnes de segon 
curs.  
La totalitat de la informació  sobre les característiques de les titulacions i  el seu funcionament 
operatiu  es troba disponible en tres idiomes, català, castellà i anglès, i és veraç, exhaustiva, 
actualitzada i absolutament pertinent.  
 
 

 
 
 
Així mateix la respectives planes del Màster en Advocacia i del Màster en Dret de danys incorporen 
un vídeo en el qual estudiants de promocions anteriors expliquen què és el que els ha aportat el fet 
de cursar aquests estudis i quines són les característiques de les instal·lacions. El document visual i 
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sonor inclou també explicacions donades pels seus responsables acadèmics  [E.3.2.3 MDD  Vídeo 
promocional del màster en Dret de danys; https://www.udg.edu/ca/masters-en-dret-i-
economia/Master-en-Dret-de-Danys) i E.3.2.3 MA vídeo promocional del màster en Advocacia]. 
 

 
La informació sobre les titulacions que s’acrediten és publicada a llurs planes web d’una forma 
intuïtiva i lògica, fàcilment accessible. Els diferents grups d’interès, l’alumnat, el professorat, el 
personal d’administració i serveis i els visitants externs, tenen accés a la informació amb facilitat. La 
informació està redactada i organitzada de forma que esdevé clara i llegible per a tots els grups 
d’interès. Així, no només s’hi accedeix amb facilitat sinó que la informació s’hi presenta amb precisió 
i sense ambigüitats, fet que en facilita una comprensió i interpretació ràpida i adequada. 
 
La informació electrònica sobre la titulacions a la qual aquest informe ha fet referència també és 
accessible de la plana web de la Facultat de Dret, la qual conté l’apartat Estudia un màster que porta 
a les planes dels màsters que s’acrediten [E.3.2.4. plana web del centre; 
https://www.udg.edu/ca/fd]. A més,  la mateixa plana web de la FD té un contingut que s’estructura 
amb les entrades següents: 
 

La Facultat  
Els estudis 
Informació acadèmica  
Estudiants 
Reserva d’aules i espais  

 
D’aquesta manera la plana web de la Facultat no solament és una altra via per accedir a la informació 
sobre les característiques de les titulacions que s’acrediten (informació acadèmica, horaris de 
docència, entre altres) sinó que també facilita una informació addicional molt rellevant pel que fa a 
la logística, com ara la relacionada amb els serveis que presta el centre (serveis administratius, 

https://www.udg.edu/ca/masters-en-dret-i-economia/Master-en-Dret-de-Danys)%20%5bE.3.2.3
https://www.udg.edu/ca/masters-en-dret-i-economia/Master-en-Dret-de-Danys)%20%5bE.3.2.3
https://www.udg.edu/ca/masters-en-dret-i-economia/Master-en-Dret-de-Danys)%20%5bE.3.2.3
https://www.udg.edu/ca/fd
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espais, serveis de suport de consergeria i informàtica. Novament es tracta d’un informació publicada 
d’una forma intuïtiva i lògica, fàcilment accessible (https://www.udg.edu/ca/fd/). 
 
S’ha de destacar també l’ús de les xarxes socials en què la Facultat de Dret ha estat pionera i té un 
gran presència en la xarxa. 
 
A banda de la informació institucional i electrònica esmentada, la secretaria de l’Institut de Dret 
Privat Europeu i Comparat (IECPL) elabora una carpeta de benvinguda que es lliura a cada estudiant 
del Màster en Dret de danys a la sessió de benvinguda que té lloc a cada edició. Es tracta d’una 
informació de les activitats que es desenvolupen a la mateixa sessió de benvinguda, de les 
assignatures del programa i del professorat, i que inclou també un directori d’adreces útils pels 
estudiants sobre l’Institut de Dret Privat Europeu i Comparat (IECP), l’Oficina de Relacions Exteriors 
de la UdG i la ciutat de Girona (Ajuntament, línies d’autobusos, mapa), així com informació sobre 
els criteris d’elaboració del Treball de fi de màster, els horaris de la docència presencial i dates de 
les conferències extra curriculars programades, una sol·licitud d’autorització per a l’ús de la imatge 
dels estudiants i informació sobre un programa de lleure i entreteniment que el màster organitza 
amb la voluntat de contribuir a la integració social i amb l’entorn de l’estudiant internacional (visita 
guiada a la ciutat de Girona, excursió per a la pràctica de l’esquí, calçotada). Es tracta d’una 
informació complementària a la informació publicada a la plana web del màster [E.3.2.5 Carpeta de 
benvinguda del Màster en Dret de danys]. 
 
Així mateix, el Màster en Dret de danys edita i distribueix a cada edició un fulletó informatiu i de 
promoció dels estudis, amb format electrònic i paper, amb la següent estructura de continguts: 1.-
Presentació; 2.- Característiques i continguts (objectius formatius, càrrega lectiva, règim i modalitat 
docent, idioma de la docència, nombre màxim de places, calendari i horari, preu, requisits d’accés i 
condicions d’admissió, calendari de preinscripció i admissió, període de preinscripció, convenis de 
doble titulació, beques, dades de contacte; 3.- Estructura curricular i professorat (assignatures 
obligatòries i optatives classificades per itineraris, professorat); 4.- La UdG i la FD; 5.- La ciutat de 
Girona i el seu entorn. Aquesta és una altra via que utilitza la titulació per facilitar una informació 
clara, concisa i intel·ligible sobre les seves característiques i la operativa dels estudis. A més el 
document del fulletó sovint és adjuntat als correus electrònics enviats per la coordinació en la fase 
de preinscripció i d’una manera personalitzada als estudiants interessats a cursar la titulació i 
d’aquesta manera hom s’assegura que l’estudiant té accés a tota la informació que li interessa; i que 
l’estudiant coneix, entén i accepta de bon grat les característiques del màster i el seu funcionament 
abans de formalitzar la matrícula [E.3.2.6 Fulletó del Màster en Dret de danys]. 
 
L’avaluació d’AQU Catalunya de l’acreditació del Màster en Dret de danys feta el 2016 inclogué entre 
els aspectes a millorar obligatòriament “millorar l’accessibilitat a la informació pública i en especial, 
a les guies docents de les assignatures del pla d’estudis”. Doncs bé, amb tota la informació facilitada 
als estudiants en els termes exposats en aquest apartat hom considera que l’esmentada informació 
pública ha estat millorada significativament. 
 

https://www.udg.edu/ca/fd/
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Així es conclou que la publicació de la informació associada al Màster en Advocacia i al Màster en 
Dret de Danys està en progrés d’excel·lència ja que les respectives webs pròpies recullen tota la 
informació associada de manera actualitzada, exhaustiva i pertinent per als estudiants del respectiu 
màster i que la informació es pot cercar de manera clara, llegible, agregada i accessible. 
 
2.2. La institució publica: informació sobre els resultats acadèmics i la satisfacció.  
 
A la informació sobre les titulacions que apareix a la web de la UdG s’hi accedeix de forma intuïtiva 
i lògica, com ja s’ha explicat. Els diferents grups d’interès (alumnat, professorat, personal 
d’administració i serveis, visitants externs, etc.) hi tenen, doncs, accés amb facilitat.  
 
La informació està redactada i organitzada de forma que esdevé clara i llegible per a tots els grups 
d’interès. Així, no només s’hi accedeix amb facilitat sinó que la informació s’hi presenta amb precisió 
i sense ambigüitats, fet que en facilita una comprensió i interpretació ràpida i adequada. 
 
A la plana de cada titulació apareix un apartat Indicadors de seguiment que dóna accés als diferents 
indicadors que es tenen en compte a l’hora d’elaborar l’informe de seguiment anual.  

Pel que fa als diferents informes que sorgeixen al llarg de la vida de la titulació, dins del Marc VSMA 
(Verificació, seguiment, modificació i acreditació de títols), en els darrers mesos s’ha treballat per 
ampliar la informació que es facilitava a tots els grups d’interès i per fer-ho de manera agrupada. 
Actualment, a la plana de qualitat - Informes de titulacions [E.3.3.2 Informes de titulacions; 
https://www.udg.edu/ca/udgqualitat/Informes-de-titulacions] es poden consultar tots els 
autoinformes i informes externs de totes les titulacions de la UdG. 

 

Objectius tancats en el període: 

OBJ0001428  - Publicar els informes de seguiment i acreditació de les 
titulacions 

Assoliment 
molt 
satisfactori 

100% 

Valoració: Utilitzant la nova estructura fruït de l'OBJ0001153 els informes de seguiment estan 
disponibles tant a la plana de qualitat de la UdG com a la de cada centre 

 
Des de l’entrada Qualitat de la pàgina web del Màster en Advocacia i del Màster en Dret de danys 
tots els col·lectius poden accedir als indicadors UdG que apareixen formant part de la informació 
general. Havent accedit als indicadors, la pestanya “Qualitats dels resultats del programa formatiu” 
publica informació sobre la taxa de graduació amb el percentatge de les notes, la taxa 
d’abandonament i la satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu (sobre 5) amb l’evolució 
dels darrers anys. Aquesta mena d’informació també es conté en els informes relacionats amb el 
seguiment i l’acreditació de les titulacions, els quals també són públics i accessibles per a tots els 

https://www.udg.edu/ca/udgqualitat/Informes-de-titulacions
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grups d’interès des de l’entrada Qualitat suara esmentada, a partir de la publicació de la 
documentació corresponent. 
 
2.3. La institució publica: el SGIQ en què s’emmarca la titulació. 
 
La Universitat de Girona disposa de la plana UdG Qualitat [E.3.2.7 web de Qualitat UdG; 
https://www.udg.edu/ca/udgqualitat/] que ofereix informació sobre la política de qualitat de la 
Universitat, els processos de verificació, seguiment i acreditació, i el Sistema de Garantia Interna de 
Qualitat. 
Aquesta informació és pública i accessible a partir de la plana web principal de la UdG, al menú de 
l’esquerra UdG Qualitat. 
En aquesta plana web es troba informació dels processos definits en el Marc VSMA (Verificació, 
Seguiment, Modificació i Acreditació).  
 
L’enllaç directe al Sistema de garantia interna és el següent:  
https://www.udg.edu/ca/udgqualitat/Sistema-de-garantia-interna/SGIQ-a-la-UDG 
 
En aquests moments s’està treballant, com es veurà més endavant (v. estàndard 3), en la certificació 
dels processos transversals del SGIQ. Posteriorment caldrà adaptar els processos específics del 
centre. En el moment en què ja estiguin desenvolupats i aprovats, es publicaran a la plana de 
qualitat del centre [E.3.3.3 web de Qualitat de la FD; https://www.udg.edu/ca/fd/La-
Facultat/Qualitat/Presentacio]. 
 
A la informació que publica la UdG sobre el SGIQ s’emmarquen el Màster en Advocacia i el Màster 
en Dret de danys per diverses vies. 
 
Primerament, l’apartat La Facultat de la plana web de la FD conté un apartat sobre Qualitat  amb 
els següents subapartats: Presentació, Sistema de garantia intern de la qualitat, Verificació, 
Seguiment i acreditació, Pla de millora, Indicadors i Documents. D’aquesta manera la plana web 
informa que la UdG disposa d’un Sistema de Garantia Interna de qualitat (SGIQ), fa accessible la 
documentació dels processos de verificació, seguiment i acreditació de cada titulació (memòria, 
informes de seguiment, d’AQU Catalunya, del Consejo de Universidades,  autoinforme), inclosos el 
Màster en Advocacia i el Màster en Dret de danys, informa sobre el pla de millora actualment vigent 
i permet l’accés a documents i publicacions sobre el marc per a la verificació, seguiment i acreditació 
(VSMA) i que inclouen directrius de referència, aspectes metodològics i el marc legal.  
 
I en segon lloc, les planes web dels Màster en Advocacia i el Màster en Dret de danys, com hem 
esmentat, inclouen una entrada sobre Qualitat. Aquesta entrada té accessibles la documentació 
dels processos de verificació, seguiment i acreditació de cada titulació i els indicadors de seguiment 
dins el marc VSMA, facilitades per la UdG (qualitat del programa formatiu, adequació del professorat 
al programa formatiu, eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge), a partir de la base de dades 
dels Indicadors docents per al desenvolupament i l’anàlisi de les titulacions (WINDDAT) i el portal 

https://www.udg.edu/ca/udgqualitat/
https://www.udg.edu/ca/udgqualitat/Sistema-de-garantia-interna/SGIQ-a-la-UDG
https://www.udg.edu/ca/fd/La-Facultat/Qualitat/Presentacio
https://www.udg.edu/ca/fd/La-Facultat/Qualitat/Presentacio
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Dades del sistema universitari català (EUC Dades) (per ex. https://www.udg.edu/ca/masters-en-
dret-i-economia/Master-en-Dret-de-Danys/Qualitat). La plana web de qualitat de la UdG conté un 
apartat Informes de titulacions des del qual tots els grups d’interès poden accedir a l’entrada sobre 
Qualitat de les planes web del Màster en Advocacia i el Màster en Dret de danys [E.3.3.2  Informes 
de titulacions; https://www.udg.edu/ca/udgqualitat/Informes-de-titulacions].  
 
Objectius tancats en el període: 
 
OBJ0001153  - Publicar al web tota la informació relativa al SGIQ de la UdG i 
del centre 

Assoliment 
satisfactori 

100% 

Valoració: La UdG ha revisat i completat l'estructura de la plana web de qualitat i ha facilitat un 
model als centres docents per tal que hi aboquin la informació particular. En aquestes planes es 
dóna accés al SGIQ i als informes dels processos del marc VSMA. 
    ACC0001143 - Reestructuració de la pàgina web de qualitat que recollirà la 
política de qualitat de la UdG i les dades agregades del Sistema de Garantia 
interna de Qualitat 

Tancada 100% 

    ACC0001144 - Creació de la pàgina web del centre docent amb informació 
exhaustiva sobre el seu SGIQ, la vida de les titulacions i les evidències que en 
fan referència 

Tancada 100% 

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

Codificació Descripció Subministrador 
3.3.1 Manual del SGIQ Plana web de Qualitat UdG 
3.3.2 Informes de titulacions Plana web de Qualitat UdG 
3.3.3 Web de Qualitat del centre Facultat de Dret 
3.3.4 Plans de millora del centre Facultat de Dret 

 
Per tal de contextualitzar les tasques en relació amb l’estàndard 3, val la pena esmentar que la UdG 
ha reeditat recentment la Política de Qualitat de la Universitat, la qual, en el moment de redactar 
aquest informe estava pendent i que ha estat recentment aprovada per Consell de govern de la 
Universitat (octubre 2020). 
 
Els Sistemes de Gestió de la Qualitat (SGQ) a la UdG són l’eina amb què s’estableix els mecanismes 
formals de gestió i responen a l’objectiu de facilitar l’assoliment amb garanties i qualitat dels 
objectius establerts. La complexitat organitzativa i l’heterogeneïtat pròpia d’una institució com la 
UdG propicia la formalització i diversificació de la seva gestió utilitzant un conjunt de SGQ a nivell 
de les diferents unitats estructurals per bé que, tot i les singularitats de cada un d’ells, han de 
funcionar coordinadament i coherent. Cada SGQ, doncs, esdevé un mitjà per 1) millorar la gestió, 2) 

https://www.udg.edu/ca/masters-en-dret-i-economia/Master-en-Dret-de-Danys/Qualitat
https://www.udg.edu/ca/masters-en-dret-i-economia/Master-en-Dret-de-Danys/Qualitat
https://www.udg.edu/ca/udgqualitat/Informes-de-titulacions
https://www.udg.edu/ca/udgqualitat/Informes-de-titulacions
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assolir els objectius determinats per la Universitat d’acord amb les seves missions i aquells altres 
propis del centre i, en conseqüència, 3) assegurar la qualitat dels estudis. 
En el marc de cada SGQ s’estableix un Pla de qualitat que determina els objectius de millora de la 
qualitat del centre, així com la planificació i assignació de recursos per al seu assoliment. Cada SGQ 
pot definir una política de qualitat pròpia, que necessàriament serà complementària i coherent amb 
la política de qualitat de la UdG, a la qual ha de fer referència explícita. 
 
El mes de setembre de 2019 la UdG va aprovar el Manual que regula els Sistemes de Gestió de la 
Qualitat a la UdG (SGQ) [E.3.3.1 Manual del SGIQ], que en aquests moments està en procés de 
revisió. Remetem al Manual per l’organització dels SGQ, la identificació dels diferents rols i 
responsabilitats en cada un d’ells, els processos que els componen (propis, llegats o adaptats) i que 
configuren el Mapa de processos de cada SGQ, els documents que el configuren i els indicadors que 
en permeten la monitorització i el seguiment. Forma part essencial del mapa de processos dels SGQ 
el Procés de gestió de la millora contínua. 
 
La gestió de la millora és consubstancial als SGQ. Per assegurar que efectivament la millora es 
produeix de forma contínua i es gestiona adequadament, les propostes de millora són recollides, 
registrades i sistematitzades a través d’objectius i accions de millora en els Plans de Millora del 
centre [E.3.3.4 Plans de millora del centre; https://www.udg.edu/ca/fd/La-Facultat/Qualitat/Pla-
de-millora ]. Aquests són revisats periòdicament (veg. el subestàndard 3.3). 
 
El Pla de millora és l’instrument essencial en què el centre exposa les necessitats i descriu els 
objectius de millora i les accions necessàries per assolir-los. El Pla de Millora és el document sobre 
el qual pivota la millora de la qualitat del centre i dels estudis que s’hi imparteixen. Per això, d’un 
temps ençà s’ha revisat a fons el contingut i l’estructuració dels Plans de Millora, en base al 
plantejament que el pla de millora del centre és únic, complet, dinàmic, viu, exhaustiu, rigorós, 
sistemàtic i transparent. 
 
La gestió dels plans de millora han evolucionat al ritme amb què ho ha fet la pròpia Universitat. 
Inicialment editats en format word, poc gestionable i adequat als requeriments dels plans de 
millora, es van adaptar a un format excel, molt més complet i que permetia una monitorització més 
precisa d’objectius i actuacions.  
 
Des de fa més d’un any, la UdG ha adaptat a les necessitats de la política de qualitat de la UdG un 
aplicatiu de gestió, ServiceNow, que proporciona un entorn molt més àgil i compartit per la 
definició i gestió dels plans i al mateix temps per monitoritzar el seu desenvolupament.  
 
La política de qualitat de la Universitat explicada molt succintament en aquests paràgrafs 
introductoris afavoreix el trànsit d’un model de qualitat centrat en els ensenyaments i la seva millora 
contínua a un model en què el centre docent s’acredita com a tal, havent madurat abastament la 
qualitat dels títols que imparteix en el context del marc VSMA, amb la reacreditació de la major part 
dels mateixos, i havent implantat un sistema d’assegurament de la qualitat que certifica la correcta 

https://www.udg.edu/ca/fd/La-Facultat/Qualitat/Pla-de-millora
https://www.udg.edu/ca/fd/La-Facultat/Qualitat/Pla-de-millora
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implantació a nivell de centre d’una cultura basa en la gestió de processos. Ja s’ha dit, s’imposa un 
canvi de model i per tant un període de transició, en el qual estem plenament immersos. 
3.1. El SGIQ implementat té processos que garanteixen el disseny, l’aprovació, el seguiment i 
l’acreditació  de les titulacions. 
 
El SIGQ de la UdG va ser certificat per ANECA l’any 2010. Aquest sistema de gestió ha demostrat la 
seva capacitat per operar correctament durant anys, en especial pel que fa als processos del marc 
VSMA (Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació). Com s‘explica amb més detall a l’apartat 
3.3, el SGIQ , els sistema es troba en profunda revisió actualment. 
 
Fruit d’aquesta revisió (OBJ0001150), durant el període que abasta aquest informe, ja s’han revisat 
i reformat els processos corresponents al marc VSMA (ACC0001434, ACC0001435, ACC0001436, 
ACC0001437, ACC0001438). 
 
Així, els antics: 

● P2 - Disseny, modificació i extinció de la titulació 
● P4 - Seguiment dels resultats i millora de la titulació 
● P28 - Acreditació de titulacions 

 
Han esdevingut els nous processos: 

● P0201 Disseny i verificació de titulacions  
● P0202 Seguiment de titulacions 
● P0203 Modificació de titulacions 
● P0204 Acreditació de titulacions 
● P0205 Supressió de titulacions 

 
La nova estructura de processos és molt més coherent amb el propi marc VSMA, alhora que la nova 
especificació dels mateixos ajuda a aclarir les responsabilitats de cada un d’ells. 
Els nous processos garanteixen la participació dels col·lectius implicats en cada cas. Al respecte 
d’aquesta participació, resulta destacable la participació en tots ells de les comissions i òrgans 
estatutàriament reconeguts, amb una composició plural que garanteix la participació dels diferents 
col·lectius implicats: 
 

- La comissió de qualitat del centre docent, que participa activament dels processos P0201, 
P0202, P0203, P0204 i P0205 i que està formada per: 

● Degà/degana de la Facultat o director/-a de l’Escola, que la presideix, 
● La persona responsable dels processos de qualitat del centre (RespQ) 
● Els/les coordinadors/-ores de tots els estudis de grau i de màster 
● Un/a professor/-a de cada departament la docència majoritària del qual/de la qual 

sigui en els estudis del centre 
● 3 estudiants de grau i 1 estudiant de màster dels estudis impartits al centre  
● 1 representant del PAS 

https://www.udg.edu/Portals/161/UdGQualitat/Acreditacio%20de%20titulacions..pdf
https://www.udg.edu/Portals/161/UdGQualitat/Acreditacio%20de%20titulacions..pdf
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● Fins a un màxim de 3 representants d’organitzacions externes relacionades amb els 
estudis de grau i de màster del centre docent 

● L’administrador/-a de l’àrea d’estudis 
● Un membre del GPA (Gabinet de Planificació i Avaluació). 

Per la seva importància, destaca el rol del responsable de qualitat del centre, que té com a 
funcions principals: 1) la coordinació, seguiment i millora dels processos de qualitat del 
centre; 2) la coordinació, seguiment i millora de la implantació del SGIQ a nivell de centre 
docent. 
 

- La Comissió de Qualitat de la Universitat de Girona, que participa activament dels processos 
P0201, P0202, P0203, P0204 i P0205.La CQ té una composició plural, que garanteix la 
participació activa dels diferents col·lectius: el rector (o vicerector que delegui), el vicerector 
amb competències de Qualitat, 2 membres externs, la gerent o persona que delegui, 2 
degans, 2 directors de departament, 1 director d’institut de recerca, 2 membres del personal 
docent i investigador, 1 membre del personal d’administració i serveis. 

 
- La comissió de programació d’estudis, que participa activament dels processos P0201, P0203 

i P0205 i que està formada per: 
● a) El vicerector o vicerectora que tingui atribuïdes les funcions en matèria de política 

acadèmica, que la presidirà 
● b) El vicerector o vicerectora que tingui atribuïdes les funcions en matèria de 

planificació i Qualitat 
● c) Els degans o deganes o directors o directores de Facultat o Escola  
● d) Sis directors o directores de departaments i tres directors o directores d’instituts 

de recerca, que seran escollits per i entre ells i designats pel Rector/a. 
● e) El director o directora de la Fundació UdG: Innovació i Formació.  
● f) El delegat o delegada del Rector/a per als centres adscrits.  
● g) Dos estudiants escollits per i entre els membres del Consell d’Estudiants i designats 

pel Rector/a.  
● h) Dos representants de diferents àmbits del teixit social, cultural i professional, 

designats pel Consell Social  
● i) El o la vicegerent o persona que delegui, que tingui atribuïdes les funcions en 

matèria acadèmica, que exercirà de secretari o secretària. 
 
Cal recordar també el paper que normativament hi juguen els òrgans de govern com són el Consell 
de Govern i el Consell Social. 
 
A més, el procés P0201 inclou, a efectes de recollir l’opinió dels sectors socials implicats, la 
participació dels Campus Sectorials de la Universitat de Girona en la definició dels nous estudis. 
Cada Campus sectorial és una plataforma facilitadora de la transferència de coneixement i 
tecnologia, està focalitzat en un sector socioeconòmic concret i es basa en la gestió de la demanda 
de coneixement. La seva missió és facilitar proactivament la relació entre les empreses i 
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institucions del sector i la Universitat de Girona, sobre la base del coneixement mutu i la promoció 
i manteniment d’una relació continuada. Cada campus disposa de dues estructures externes clau: 
l’una, el Consell Assessor Sectorial (CAS), constituït per un grup reduït de persones escollides per 
la seva trajectòria professional i personal, totes elles externes a la universitat. El CAS esdevé un 
excel·lent fòrum de debat, que aporta visió estratègica independent, no influïda pels condicionants 
propis de les universitats, i que assessora l’activitat acadèmica del campus tant pel que fa a 
l’orientació i oportunitats de la recerca com en matèria de formació. L’altra, l’Agrupació sectorial 
(AS), que és el conjunt d’empreses i institucions del sector socioeconòmic. Tant amb el CAS com 
amb l’AS hi ha l’oportunitat de valorar els estudis de la UdG, les competències que aquests han de 
desenvolupar, l’anàlisi del mercat laboral del sector i la inserció laboral dels nostres titulats, etc. El 
procés de disseny de noves titulacions incorpora la participació dels stakeholders en la definició 
mateix del perfil formatiu i del corpus de competències, més enllà de la seva implicació en la 
docència i en l’acollida d’estudiants per a la realització de pràctiques externes en combinació amb 
els TFG i, sobretot, TFM. 
 
Així doncs, i per resumir aquest apartat, podem afirmar que el SGIQ disposa de processos 
implementats que permeten el disseny i aprovació de les titulacions, com també el seu seguiment i 
acreditació, i que impliquen els grups d’interès més significatius a través de la participació en els 
processos de comissions plurals, Consell de Govern i Consell Social. 
 
Les titulacions que ja han estat acreditades a la Facultat de Dret són les següents: 
 

Titulació Procés Resultat 
Grau en Dret Acreditació Favorable 
Grau en Criminologia Acreditació Favorable 
Grau en Ciències Polítiques i de l’Administració Acreditació Verificat 
Màster en Advocacia Acreditació Excel·lent 
Màster en Dret de danys Acreditació Favorable 
Màster Interuniversitari en Criminologia i Execució Penal (UPF-
UdG-UAB-UOC) Seguiment Favorable 

Programa de Doctorat en Dret, Economia i Empresa (UdG-U Vic) Acreditació Favorable 
 
Tenint en compte l’existència d’aquests processos revisats recentment i la seva correcta implantació 
la valoració que fem d’aquest subestàndard és de progrés vers l’excel·lència. 
 
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.  
 
Una de les darreres millores plantejades en el model de qualitat de la UdG és la uniformització de 
la plana de qualitat del centre docent, que inclou un apartat específic amb informació completa i 
exhaustiva sobre els indicadors més rellevants de les titulacions així com les evidències 
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necessàries en els processos del marc VSMA. L’accés a aquesta plana és obert i universal [E.3.3.3 
web de Qualitat del centre; https://www.udg.edu/ca/fd/La-Facultat/Qualitat/Pla-de-millora]. 
 
Quant als indicadors, el centre docent té a la seva disposició un corpus d’indicadors complet i 
actualitzat, per mitjà d’un espai web dissenyat ex professo en el seu moment i que mostra els 
indicadors agrupats segons els estàndards d’acreditació. En aquest espai web el centre docent hi 
troba no solament les darreres dades de referència, sinó també la seva evolució. 

 
Els estàndards Sistema de Gestió Interna de Qualitat i Pertinència de la informació pública no van 
acompanyats de cap indicador. Els altres quatre disposen de les dades relacionades amb: 
 

- Qualitat del programa formatiu: oferta, accés, matrícula, perfil dels estudiants (procedència, 
notes tall, notes d’accés i vies d’accés) 
- Adequació del professorat al programa formatiu: docència impartida per doctors, distribució 
per categories docents, professorat permanent, professorat acreditat, trams de docència i de 
recerca. 
- Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge: mitjana d'accessos al campus virtual per 
estudiant, satisfacció amb les tutories acadèmiques, pràctiques externes, mobilitat. 
- Qualitat dels resultats del programa formatiu: taxes d’èxit, de rendiment, de graduació, 
d’eficiència, d’abandonament, satisfacció dels estudiants i inserció laboral. 
 
Aquest corpus d’indicadors el calcula centralitzadament el Gabinet de Planificació i Avaluació 
(GPA), que coordina les diferents fonts d’informació de la UdG. El GPA vetlla per elaborar altres 
indicadors singulars a petició del centre docent. Si aquests indicadors addicionals esdevenen 
interessants per a l’anàlisi de les titulacions de la UdG en general es posen a disposició també dels 
altres centres docents. Els indicadors i la seva evolució són públics i accessibles a partir de la 
pàgina principal de cada estudi. 
 
La informació que contenen és exhaustiva i està ajustada als requeriments del marc VSMA; 
s’utilitzen també en la presa de decisió institucionals en altres àmbits com per exemple el sistema 
de finançament anual de les unitats estructurals. La vinculació d’uns mateixos indicadors en la 
presa de decisions interna reforça l’interès dels centres en la millora dels seus resultats en el marc 
de la qualitat dels ensenyaments. 
 
L’any 2016, AQU va publicar el document Evidències i indicadors mínims per a l’acreditació de 
graus i màsters i una nova versió de la Guia per a l'acreditació de les titulacions oficials de grau i 
màster. Les novetats, tendents a la simplificació i homogeneïtzació dels indicadors, han fet que la 
UdG revisi el corpus d’indicadors editats en l’espai web acabat d’explicar i que en modifiqui també 
la seva accessibilitat. Aquests indicadors estan publicats a la plana de cada estudi. Aquesta 
voluntat de transparència està reforçada per la pròpia AQU Catalunya, que edita i publica els 
indicadors per a l’acreditació en el portal Winddat, amb informació procedent d’UNEIX.  

 

https://www.udg.edu/ca/fd/La-Facultat/Qualitat/Pla-de-millora
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Pel que fa a les evidències, la mateixa plana web de qualitat identifica, recull i ordena les 
principals evidències vinculades al marc VSMA: memòries i informes de verificació, informes 
d’acreditació, informes de seguiment, plans de millora, etc. Aquests documents principals són de 
fàcil localització amb la voluntat que, essent d’accés universal, tothom pugui copsar el moment 
en què es troba cada titulació i el camí que aquesta ha recorregut.  
 
D’entre totes les evidències es vol destacar les relacionades amb la satisfacció dels principals 
grups d’interès. La UdG disposa de diferents procediments per conèixer i valorar l’opinió dels 
diferents col·lectius. 
 
En primer lloc, es recull la informació dels estudiants mitjançant el Qüestionari dels estudiants 
sobre l’actuació docent del professorat (“enquestes de docència”) que ha estat revisat 
recentment. La Comissió de Qualitat a la sessió 5/19 va aprovar el document Guia per a 
l’administració de les enquestes als estudiants sobre l’actuació docent del professorat. Aquest 
document ha estat presentat, debatut i aprovat també per la Comissió Delegada de Docència i 
Estudiants, també de caràcter institucional. Els canvis introduïts, principalment el que fa 
referència a la publicació dels resultats a nivell desagregat, a petició dels estudiants, assolirem un 
índex de resposta més alt i una major implicació dels estudiants. Disposarem de més informació 
i més qualificada la qual cosa facilita la presa de decisions basada en aquestes opinions, tal com 
la relativa a l’avaluació del professorat en el marc dels trams autonòmics del PDI.  
 
Pel que fa a l’opinió dels graduats es disposa de dues fonts de dades principals: 

- Enquestes als titulats de grau i màster del curs anterior, que es van posar en marxa l’any 
2015 amb un qüestionari adreçat als titulats del curs 2014-15 i actualment ja s’administren 
de manera anual.  
- Dades d’inserció laboral i de satisfacció dels titulats segons la informació recollida en els 
estudis d’inserció laboral d’AQU Catalunya, que es porten a terme de manera triennal. Es 
disposa de dades de 6 estudis, essent el darrer de 2017 sobre la promoció de sortida de 2012-
13. Cal tenir en compte però que les dades són sobre titulats de plans anteriors de 
diplomatura o llicenciatura i que en alguns dels estudis de darrera implantació no es disposa 
d’aquestes dades. 

 
Referent a ocupadors, AQU Catalunya duu a terme l’estudi Ocupabilitat i competències dels 
graduats recents: l'opinió d'empreses i institucions, que, tot i no donar dades desagregades de 
titulacions i Universitat, serveix tanmateix per copsar de manera general el grau de satisfacció 
dels ocupadors envers els titulats universitaris. Els resultats d’aquests estudis són posats a 
disposició dels centres docents. 
 
La UdG disposa de mecanismes propis per conèixer la visió dels stakeholders. A nivell 
institucional, la Universitat de Girona té activat i plenament implantat el Programa de Campus 
Sectorials, del qual ja s’ha parlat en el subestàndard 3.1.  
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La UdG participa 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. 
Pel que fa a la satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions docents, la 
Biblioteca efectua estudis periòdics per conèixer la satisfacció dels seus usuaris, tant de 
professors com d’estudiants. Queda pendent, però, establir la manera de conèixer l’opinió dels 
estudiants amb les instal·lacions més especialitzades com poden ser els laboratoris de pràctiques.  
 
Els resultats agregats d’aquestes enquestes també estaran disponibles en obert a la plana de 
qualitat del centre. 
 
Mecanismes de participació dels diferents col·lectius:  
 
Fitxa de les enquestes de docència 
Nom Enquesta de docència 
Instrument/procediment 
(Dimensions o ítems de satisfacció 
inclosos) 

Enquesta 
 

Població (N total destinataris) Tots els estudiants de cada assignatura 
Percentatge de participació  Variable segons Estudis i assignatures 
Format del lliurament Via web 
Periodicitat Anual 
Valoració de la utilitat del procediment, de la significació de la mostra i de la periodicitat. 
Aspectes de millora. 
La utilitat i la periodicitat es consideren correctes però l’índex de resposta és baix. La 
Universitat i la Facultat volen  incidir en aquest aspecte per aconseguir elevar el nombre 
d’estudiants que responen. 

 
  Fitxa de les enquestes de satisfacció de graduats 

Nom Enquesta de satisfacció de graduats 
Instrument/procediment 
(Dimensions o ítems de satisfacció 
inclosos) 

Enquesta 
 

Població (N total destinataris) Titulats de grau i màster que han finalitzat els estudis 
en el curs immediatament anterior al seguiment o 
acreditació 

Percentatge de participació  Variable segons estudi 
Format del lliurament Via web 
Periodicitat Anual 
Valoració de la utilitat del procediment, de la significació de la mostra i de la periodicitat. 
Aspectes de millora. 
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La utilitat i la periodicitat es consideren correctes però l’índex de resposta és baix. La Universitat, 
juntament amb AQU Catalunya, consideren important augmentar l’índex de resposta. Enguany 
s’han enviat diversos missatges des de les dues institucions per animar els estudiants.  
Nom Enquesta d’inserció 
Instrument/procediment 
(Dimensions o ítems de satisfacció 
inclosos) 

Enquesta 
 

Població (N total destinataris) Titulats 
Percentatge de participació  Variable depenent del títol 
Format del lliurament Telefònica 
Periodicitat Triennal 
Valoració de la utilitat del procediment, de la significació de la mostra i de la periodicitat. 
Aspectes de millora. 
La informació procedent de les diferents edicions d’aquest estudi és molt útil ja que permet 
veure l’evolució de la inserció. El baix nombre de titulats en alguns estudis (especialment 
màsters) fa que en ocasions les dades no siguin rellevants. 
 

El Pla de millora recull una sèrie d’objectius generals d’universitat i altres propis de les titulacions, 
alguns d’ells estan en curs i altres s’han tancat durant el darrer període: 

 
OBJ0001095  - Establir un nou procediment de recollida d'informació dels 
estudiants sobre l'avaluació docent del professorat i un nou model 
d'enquesta 

En curs 50
% 

Valoració: A la sessió 5/19 de la Comissió de Qualitat es va aprovar la "Guia per a l'administració 
de les enquestes als estudiants sobre l'actuació docent del professorat". En aquest document 
s'ha modificat la redacció de les preguntes i s'ha distribuït en dos blocs: professor i assignatura.  
S'han portat a terme canvis en l'administració i s'han establert criteris estadístics per a la 
consideració dels resultats significatius. Els resultats seran públics a nivell d'assignatura-
professor. Aquest document ha estat aprovat per la Comissió delegada de docència i estudiants i 
pel Consell de Govern. Es valoren molt positivament aquestes accions atès que hauran de tenir 
una incidència remarcable en l'índex de resposta.   
    ACC0001120 - Revisió i nou redactat de l'enquesta de docència Tancada 100

% 
    ACC0001129 - Revisió del procediment d'administració de les enquestes 
de docència 

Tancada 100
% 

    ACC0001415 - Adaptació de l'aplicació informàtica al nou model 
d'enquestes de docència 

En curs 0% 

    ACC0001416 - Primera edició nou model d'enquestes de docència En curs 0% 
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OBJ0001146  - Definir i implementar enquestes de satisfacció del 
professorat respecte del programa formatiu 

En curs 28
% 

Valoració: Durant el curs 2018-19 no s'ha avançat en aquest objectiu 
    ACC0001131 - Participació activa en la comissió d'enquestes d'AQU 
Catalunya que dissenya aquesta enquestes 

Tancada 10
0% 

    ACC0001417 - Redacció de la nova enquesta al professorat i del seu 
procediment d'administració 

En curs 25
% 

    ACC0001132 - Administració de l'enquesta al professorat En curs 25
% 

 
OBJ0001147  - Definir i implementar enquestes de satisfacció dels 
estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions docents 

En curs 0% 

Valoració: Durant el curs 2018-19 no s'ha avançat en aquest objectiu. 
    ACC0001133 - Establir una sistemàtica de recollida d'informació de la 
satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions 

En curs 0% 

    ACC0001134 - Administració de l'enquesta En curs 0% 
 
OBJ0001148  - Conèixer l'opinió dels titulats sobre la formació rebuda i el 
seu pas per la Universitat 

Assoliment 
molt 
satisfactori 

10
0% 

Valoració: El procés d'administració de l'enquesta de satisfacció als graduats ja s'ha integrat dins 
el SGIQ de la universitat. Juntament amb AQU Catalunya ja s'han portat a terme 4 edicions per a 
graus i 2 per màster. 
    ACC0001135 - Incorporació de l'enquesta com un nou procés del SGIQ Tancada 10

0% 
    ACC0001136 - Administració anual de l'enquesta Tancada 10

0% 
 
OBJ0001152  - Posar a disposició dels centres els indicadors necessaris per 
als processos del VSMA ja calculats i en el format adient per als informes 

Assoliment 
satisfactori 

80
% 

Valoració: Per al seguiment del curs 2018-19, s'han enviat als centres els indicadors en el format 
adient. 
    ACC0001141 - Revisió de l'aplicació i els càlculs Tancada 10

0% 
    ACC0001142 - Elaboració d'un glossari amb l'explicació de tots els 
indicadors 

Tancada 60
% 
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Quant als Màsters de la Facultat de Dret, el pla de millora fa referència al subestàndard 3.2. en 
relació al Màster en Advocacia en els termes següents: 
 

Codi Objectiu Seguiment Tancada 
IAI/16/1
5 

Garantir la plena coordinació interna a la totalitat 
de les assignatures 

Resolta Sí 

IAI/16/1
6 

Conèixer el nivell de satisfacció dels alumnes 
respecte del 40% del seu professorat 

Resolta Sí 

 
Pel que fa a l’objectiu de “garantir la plena coordinació interna a la totalitat de les assignatures” 
s’ha assolit, com indica l’últim informe de seguiment, mitjançant el nomenament d’un professor 
responsable de cada assignatura i la coordinadora del Màster en Advocacia com a responsable de 
la professió d’advocat, pràctiques externes i TFM, i amb les reunions periòdiques de la 
coordinadora amb els professors responsables de les assignatures (vegeu apartat 1.4) 
 
En relació a l’objectiu de “conèixer el nivell de satisfacció dels alumnes respecte del 40% del seu 
professorat”, fa referència a la docència impartida directament per professionals vinculats als tres 
col·legis d’advocats que hi participen ja que el sistema d’enquestes de la UdG només permet 
enquestar/avaluar al personal docent en nòmina. Això no obstant, l’objectiu s’ha assolit i 
actualment ja es pot enquestar al professorat no UdG (professorat provinent dels Iltres. Col·legis 
d’Advocats) amb el mateix sistema que a la resta de professorat (professorat UdG) que participa 
en el MA. L’objectiu s’ha complert assignant al professorat dels Col·legis al pla docent del Màster, 
després d’haver procedit a fer-los la venia docendi i a donar-los d’alta al sistema.  
 
Segons tot el que s`ha explicat es considera que la titulació assoleix aquest subestàndard. 
 
3.3. El SGIQ implementat es revisa periòdicament i genera un pla de millora per a la seva millora 
continua. 
  
La connexió entre el Pla de Millora del centre i el SGIQ és clara. Les millores que es proposen en els 
procediments del SGIQ s’incorporen automàticament en el Pla de Millora del centre (i/o de la 
Universitat, quan escau) i, a la vegada, les accions de millora detectades en els diferents processos 
d’anàlisi i avaluació que es duen a terme, comporten la revisió i actualització dels procediments del 
SGIQ. Aquesta visió de conjunt entre ambdós processos facilita avançar harmònicament en els cicles 
de la millora contínua de les titulacions. 
 
El SGQ de la UdG va ser auditat i aprovat l’any 2010 d’acord amb les directrius llavors dictades per 
ANECA en el marc del programa AUDIT. Per bé que el SGQ es va escalar a nivell de centre docent, el 
seu disseny responia majoritàriament a una visió d’abast institucional i comú a tota la universitat 
per tal de garantir una manera de procedir homogènia a tots els centres.  
 
El SGIQ actual integra un procés que guia com ha de ser la seva revisió periòdica (P29. Revisió del 
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SGIQ). La revisió del SGIQ és rellevant atès que, d’acord amb l’OBJ0001150 del pla de millora, té un 
abast global: aquest objectiu pretén transformar i adaptar el SGIQ comú de la Universitat de Girona 
en un SGIQ específic del centre i, amb això, ajustar-lo les dinàmiques i la realitat de la facultat bo i 
respectant una visió institucional comuna a tots els centres.  
 
L’enfocament, doncs, ha variat, perquè el focus ara indubtablement està en els centres docents. 
Com a conseqüència de tot plegat, el SGIQ de la Facultat es compon de processos transversals, 
comuns a tota la Universitat –per bé que ajustats en allò que escau a les particularitat de cada centre 
docent- i processos específics de centre. 
 
Aquesta revisió, actualment en curs, té un abast major que no el de la revisió periòdica definida en 
el propi SGIQ, ja que ha de tornar a configurar el sistema, creant un nou mapa de processos, revisant 
cada procés en profunditat i establint una mecànica més clara pel seu funcionament. El nou SGIQ, 
un cop desplegat, seguirà implementant els seus mecanismes de revisió periòdica (ACC0001628 - 
P0103 Revisió del SGQ). 
 
Un cop assolida aquesta revisió, el centre estarà en disposició d’encarar la certificació del seu SGIQ 
amb l’objectiu d’aconseguir, després, la seva acreditació institucional.  
 
Són diversos els processos que ja han estat revisats i aprovats com es pot comprovar gràcies al 
seguiment de les accions derivades de l’objectiu (OBJ0001150). Resulta especialment destacable el 
que correspon a la millora del mateix procés de millora continua (ACC0001395), que és ara un 
procés encara més sistemàtic i que ja ha servit de base per dissenyar la nova eina,  ServiceNow, que 
s’utilitza per la gestió del pla de millora (OBJ0001151) entre d’altres coses.  
 
El pla de millora s'estructura a partir de la identificació d'objectius de millora i l'establiment de les 
accions necessàries pel seu assoliment, i permet, entre d’altres coses, prioritzar els objectius i 
mantenir informació actualitzada de les responsabilitats, fer calendari  de les propostes i 
dependències (estudis implicats, processos relacionats, necessitat de modificar memòries 
acadèmiques, etc.). 
 
Cada objectiu i cada acció té el seu àmbit de gestió definit (d’abast global, per al conjunt de la 
universitat, o acotat al propi centre) i un responsable únic, que en fa el seguiment. Gràcies a la nova 
eina el seguiment és continu, per bé que la valoració de cada objectiu és obligada com a mínim un 
cop a l’any. 
 
El procés de millora continua es pot monitoritzar permanentment utilitzant el panell de control 
actualitzat que ofereix l’eina per tots els usuaris. A més, aquesta garanteix una complerta traçabilitat 
de la gestió del pla de millora. 
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Per resumir aquest apartat, el centre té implementat un SGIQ que es troba en procés de revisió en 
profunditat i que té i utilitza un pla de millora estructurat i actualitzat amb un procés de millora 
gestionat i controlat. 
 
Objectius vigents al pla de millora: 
 
OBJ0001150  - Transformar el SGIQ institucional per tal que pugui ser adoptat 
i adaptat per cada centre docent 

En curs 38% 

Valoració: Durant el darrer any s'ha treballat en la revisió dels processos transversals del SGIQ, que 
han de ser acreditats el segon semestre de 2020. Els primers passos han estat la redacció i aprovació 
del Manual dels Sistemes de Gestió de la Universitat, així com el P0101 Procés de gestió de la millora 
continua, aprovats per la Comissió de Qualitat el dia 29 de setembre de 2019. El procés de millora 
continua i la nova eina (ServiceNow) faciliten l'actualització continuada i dinàmica del pla de millora 
del centre, permetent, d'una banda, la monitorització dels objectius i accions de millora i el seu 
desenvolupament i, de l'altra, la generació d'informes automàtics que integren les dades del pla de 
millora i faciliten l'actualització de les valoracions. Com es pot veure en el detall de les accions que 
depenen d'aquest objectiu , diversos processos estan a la darrera fase d'aquesta aprovació. 
ACC0001272 - Aprovació d'un nou Manual dels Sistemes de Gestió de la 
Qualitat de la Universitat de Girona 

Tancada 100% 

ACC0001395 - Aprovació P0101 Millora continua Tancada 100% 
ACC0001628 - Aprovació P0103 Revisió del SGQ Tancada 0% 
ACC0001433 - Aprovació P0104 Gestió d'incidències, suggeriments i 
reclamacions 

En curs 100% 

ACC0001434 - Aprovació P0201 Disseny i verificació de titulacions Tancada 100% 
ACC0001435 - Aprovació P0202 Seguiment i millora de titulacions Tancada 100% 
ACC0001436 - Aprovació P0203 Modificació de titulacions Tancada 100% 
ACC0001437 - Aprovació P0204 Acreditació de titulacions Tancada 100% 
ACC0001438 - Aprovació P0205 Supressió de titulacions En curs 50% 
ACC0001439 - Aprovació P0301 Elaboració i aprovació dels plans docents En curs 50% 
ACC0001440 - Aprovació P0302 Disseny d'assignatures  En curs 20% 
ACC0001442 - Aprovació P0401 Promoció a futurs estudiants En curs 0% 
ACC0001443 - Aprovació P0402 Admissió i matrícula d'estudiants de grau En curs 0% 
ACC0001444 - Aprovació P0403 Admissió i matrícula d'estudiants de màster En curs 0% 
ACC0001446 - Aprovació P0502 Orientació professional En curs 0% 
ACC0001447 - Aprovació P0601 Creació i publicitat de places de mobilitat En curs 20% 
ACC0001450 - Aprovació P0602 Contractació i acollida del PDI En curs 10% 
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ACC0001448 - Aprovació P0603 Organització de fluxos de sortida d'estudiants 
de la UdG 

En curs 20% 

ACC0001449 - Aprovació P0701 Contractació i acollida del PDI En curs 10% 
ACC0001396 - Aprovació P0703 Formació PDI Tancada 100% 
ACC0001451 - Aprovació P0704 Avaluació del PDI Tancada 100% 
ACC0001452 - Aprovació P0705 Formació del PAS Tancada 100% 
ACC0001453 - Aprovació P0801 Manteniment i millora de les instal·lacions i 
infraestructures 

En curs 10% 

ACC0001581 - Aprovació P0802 Contractació i seguiment dels serveis a 
estudiants 

En curs 0% 

ACC0001454 - Aprovació P0901 Enquestes docència En curs 20% 
ACC0001456 - Aprovació P0902 Enquestes a titulats/-ades Tancada 100% 
ACC0001457 - Aprovació P0903 Enquestes d'inserció Tancada 100% 
ACC0001455 - Aprovació P0904 Enquestes al professorat En curs 10% 
ACC0001458 - Aprovació P0905 Publicació d'indicadors per titulacions i 
rànkings 

En curs 0% 

 ACC0001459 - Aprovació P1001 Publicació informació web En curs 10% 
 ACC0001460 - Aprovació P1002 Comunicació corporativa En curs 10% 
 
 
OBJ0001151   - Transformar els plans de millora i transferir-ne la gestió als 
centres docents. Correspon al IAI/16/17   Afavorir la millora continuada de les 
titulacions i facilitar el procés de seguiment, identificant el centre docent com 
a principal responsable de la elaboració dels informes de seguiment de les 
titulacions que s’imparteixen 

En curs 73% 

Valoració: La UdG ha  adoptat l'eina informàtica Service Now per fer el seguiment dels plans de 
millora. Alguns centres ja han fet el traspàs de les dades de l'eina anterior (excel) i la resta ho 
faran properament. Aquesta eina permet una actualització continua, una identificació  de tots els 
canvis i  la generació dels informes de segument i acreditació de manera més ràpida i completa. 
ACC0001139 - Mantenir reunions periòdiques amb els responsables de 
qualitat dels centres 

Tancada 100% 

ACC0001140 - Trobar una eina més còmoda i amable per gestionar els plans 
de millora 

Tancada 100% 

ACC0001427 - Migrar el pla de millora de la FD En curs 90% 
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El pla de millora fa referència al subestàndard 3.3. en relació a totes les titulacions que s’imparteixen 
a la FD, inclosos el Màster en Advocacia i el Màster en Dret de danys en els termes següents: 
 

IAI/16/17 Afavorir la millora continuada de les titulacions i 
facilitar el procés de seguiment, identificant el 
centre docent com a principal responsable de la 
elaboració dels informes de seguiment de les 
titulacions que s’imparteixen 

Resolta Sí 

 
La FD ha fet un canvi substancial en els darrers cursos acadèmics i ha incorporat la cultura de la 
millora continua en els processos de verificació, seguiment i acreditació de les titulacions que 
s’imparteix, inclosos el Màster en Advocacia i el Màster en Dret de danys. El subestàndard 2.2. (La 
institució publica: informació sobre els resultats acadèmics i la satisfacció) es refereix a l’entrada 
Qualitat de les planes webs de cada titulació i hom pot trobar a les mateixes la documentació de 
suport als processos de verificació, seguiment i acreditació que dóna compta del grau d’implicació 
de les titulacions que s’acrediten en la millora continua. 
 
En aquest sentit l’avaluació d’AQU Catalunya de l’acreditació del Màster en Dret de danys feta el 
2016 inclogué entre els aspectes a millorar obligatòriament la necessitat de “revisar i adequar el 
procés de seguiment de les titulacions en el marc del SGIC, de manera que reverteixi en una millora 
de la qualitat dels informes de seguiment de les titulacions i els plans de millora (subestàndard 3.3)”; 
i aquest subestàndard ha estat objecte d’una gran millora des d’aleshores. 
 
Atenent a l’estat actual del desplegament del SGIQ i l’existència d’un pla de millora que permet el 
seguiment continu de les titulacions, es considera que aquest subestàndard s’assoleix. 
 
 
Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu 
 
EVIDÈNCIES:   

Codificació Descripció Subministrador 
3.4.1 MA i MD Activitat investigadora del professorat dels màsters  Coordinació màster 
3.4.2 MA Model d’enquesta de satisfacció del MA  GPA 
3.4.3 MA Nomenament professor visitant i c.v Rectorat 
3.4.4 MDD Criteris sobre el TFM del Màster en Dret de danys Coordinació màster 
3.4.5 MDD Reglament del TFM del Màster en Dret de danys Coordinació màster 
3.4.6 MDD Llibre d’estil del TFM del Màster en Dret de danys Coordinació màster 

3.4.7 MDD Activitats formatives del professorat del Màster en Dret 
de danys 

Institut de Ciències de 
l’Educació (ICE) 

3.4.8 Pla de formació del professorat  ICE 
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4.1. El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica exigits per les 
titulacions del centre i té suficient i valorada experiència docent, investigadora i, si escau, 
professional. 
 
Cap millora prevista en aquest subapartat de l’estàndard. 
 
El professorat que imparteix docència no solament reuneix amb escreix el nivell de qualificació 
acadèmica que requereixen les titulacions que s’acrediten sinó que la seva experiència professional, 
en el cas del MA, o investigadora en el cas del Màster en Dret de danys, actuen com a veritables 
revulsius dels estudis.  
 
MÀSTER EN ADVOCACIA (MA) 
 
El MA, donat el seu caràcter professionalitzador i d’acord amb l’aportació que preveu l’art. 13 del 
RD 775/2011 [El personal docente de todos los cursos de formación debe tener una composición equilibrada entre 
abogados o procuradores, según el caso, y profesores universitarios, de forma que en conjunto cada uno de estos 
colectivos no supere el sesenta por cierto ni sea inferior al cuarenta por ciento], presenta un percentatge 
significatiu de professors associats. En concret, el 40% de la docència és impartida directament per 
professionals vinculats als tres col·legis d’advocats que hi participen (i que són escollits pels 
mateixos col·legis, seguint criteris d’experiència professional) i el 60% restant per professors de la 
Facultat de Dret (professors agregats, titulars, catedràtics i un 54,5% de professors associats). Els 
professors associats tenen una àmplia i reconeguda experiència professional com a advocats, jutges-
magistrats o juristes funcionaris de l’Administració pública, a la que se suma, en la majoria dels 
casos, una àmplia experiència docent, i, alguns, la qualificació acadèmica de doctor. El  nombre de 
doctors en el professorat universitari del MA ha anat augmentat des del curs 2015-2016 fins al curs 
actual (taula 4.1) , i el professorat universitari, en el seu conjunt, té una àmplia trajectòria docent i 
investigadora que es tradueix en una docència impartida en un percentatge de gairebé el 50% per 
professorat amb tram de docència (43,10%) i amb tram de recerca (43,18%). Aquesta última dada 
és molt positiva, atès l’elevat percentatge de professors associats UdG en el MA i , per tant, que no 
poden estar inclosos en aquestes dades. 

Del que resulta que el percentatge total de professionals que participen en el màster és 
perfectament coherent amb les característiques de la titulació i disposa de la qualificació acadèmica 
i els  reconeixements externs rellevants, com també de l’experiència i dedicació adequada per 
desenvolupar una formació de qualitat. 
 
El professorat UdG que imparteix la docència al MA està format per professors del Departament de 
Dret Privat i del Departament de Dret Públic de la Facultat de Dret i, en concret, de les següents 
àrees de coneixement: Dret Civil, Dret Mercantil, Dret Laboral, Dret Internacional Privat, Dret 
Processal, Dret Tributari, Dret administratiu, Dret Penal, Dret Internacional Públic i Dret 
Constitucional. L’encàrrec de la docència al professorat té en compte la seva tipologia i formació per 
garantir la coherència i coordinació dels continguts docents i del caràcter professionalitzador del 
MA. Durant el desenvolupament del curs, la coordinadora del màster i el Consell d’estudis recullen, 



 

 

 
Autoinforme per a l’acreditació 

Facultat de Dret 
 

 

  54/109  

les opinions i valoracions dels estudiants en relació amb la idoneïtat de tots els professors del MA 
(professorat UdG i professorat designat pels col·legis) i, en cas de ser necessari, es proposen, per a 
cursos posteriors, canvis d’atribució de docència als òrgans competents (departaments de la 
Facultat de Dret i als Col·legis d’advocats, a través dels seus representants al Consell de Màster). 
L’excel·lent sintonia i coordinació dels agents implicats en la docència del màster (Facultat de Dret i 
Col·legis d’Advocats) faciliten l’assignació de la docència d’acord amb els criteris establerts. 
 
Una menció a part requereix l’assignació de les tasques de tutorització del TFM. La preparació dels 
casos està assignada als professors de cada assignatura vinculats als col·legis d’advocats, que 
preparen un supòsit pràctic de cada especialitat (civil, mercantil, laboral, administratiu, tributari, 
estrangeria, penal i internacional) i els materials necessaris per a la seva realització (documentació 
contractual, judicial, administrativa, registral, etc.) i la tutorització en la preparació per part de 
l’alumne és conjunta entre el professor vinculat als col·legis i un professor de la facultat de dret. 
Així, els col·legis designen a un professor de l’especialitat de la matèria en què versarà el TFM i la 
Facultat de Dret designa a un professor-doctor de la mateixa especialitat que, de manera 
coordinada, tutoritzaran els TFM. La tutorització conjunta i coordinada per professors-advocats i 
professors universitaris permet als alumnes esgotar el tractament dels supòsits pràctics plantejats 
des de les diferents perspectives jurídiques dogmàtica i pràctica. El sistema d’assignació del 
professorat per a la tutorització del TFM garanteix que els professors portin la tutoria de treballs 
vinculats amb la seva especialitat i expertesa professional i que els estudiants poden escollir 
especialitat d’acord amb les seves preferències. 
 
La majoria del professorat UdG del Màster en Advocacia participa en projectes d’investigació 
reconeguts, accions especials i complementàries i obté ajuts per pertànyer a grups de recerca 
[E.3.4.1 MA activitat investigadora del professorat  
http://ceapj.udg.edu/index.php?option=com_members&Itemid=3&lang=en;  
http://www2.udg.edu/tabid/14662/language/ca-ES/Default.aspx; 
https://www.udg.edu/ca/investiga/recerca/grups-de-recerca/detall?grup=GRHCS064; 
http://www2.udg.edu/tabid/5486/Default.aspx?grup=GRHCS072; 
https://www.udg.edu/ca/grupsrecerca/Dret-Financer-i-Tributari;] I el professorat provinent dels 
Iltres. Col·legis d’Advocats destaquen per la seva extensa trajectòria en l’exercici de l’advocacia 
[E.3.2.2 web de la titulació -  accés a la pàgina informativa dels professors provinents dels Iltres 
Col.legis d’Advocats]. 
 
Els estudiants estan satisfets amb la competència docent i l’experiència professional del professorat 
del màster, com es desprèn de les enquestes de docència que permeten conèixer el grau de 
satisfacció de l’alumnat amb el professorat UdG. En aquest sentit, la UdG activa, a través de la 
intranet i al final de cada un dels tres semestres de docència en curs, les enquestes de docència de 
les assignatures que ha matriculat l’estudiant. El model d’enquesta, es pot consultar a les evidències 
[E.3.4.2 MA Model d’enquesta de satisfacció]. A partir del curs actual, també podrem utilitzar les 
mateixes enquestes per conèixer el grau de satisfacció dels alumnes amb el professorat provinent 
dels Col·legis d’Advocats.  

http://ceapj.udg.edu/index.php?option=com_members&Itemid=3&lang=en
http://www2.udg.edu/tabid/14662/language/ca-ES/Default.aspx
https://www.udg.edu/ca/investiga/recerca/grups-de-recerca/detall?grup=GRHCS064
http://www2.udg.edu/tabid/5486/Default.aspx?grup=GRHCS072
https://www.udg.edu/ca/grupsrecerca/Dret-Financer-i-Tributari
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Les Taules 4.1, 4.2 i 4.3 fan referència a les característiques del professorat de l’estudi, mentre que 
la Taula 4.4 fa referència a les característiques del professorat específic de les assignatures 
seleccionades, que es presentaran en l’estàndard 6. 
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Taula 4.4. MA Percentatge d’hores impartides de docència (HIDA) segons tipologia del 
professorat a les assignatures seleccionades 
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2018  
Assessoramen
t i litigació 
laboral 

DRETPR 5 39 39 2 0 2 0% 0% 0% 20% 50
% 

3
0
% 

50 

2018  
Assessoramen
t i litigació 
mercantil 

DRETPR 5 40 40 2 0 2 100% 0% 0% 0% 0% 0
% 

70 

2018  
Assessoramen
t i litigació 
administrativa
. Dret 
d’estrangeria 

DRETPU 8 39 39 2 0 2 46% 0% 0% 13% 42
% 

0
% 

120 

2018  
Assessoramen
t civil 
 
 

DRETPR 6 40 40 2 0 2 0% 0% 0% 0% 100
% 

0
% 

80 

2018 Assessoramen
t i litigació 
tributària 
 
 

DRETPU 5 40 40 2 0 2 0% 0% 14% 0% 86
% 

0
% 

70 

2018 Litigació civil i 
especial 
 

DRETPU 9 40 40 2 0 2 69% 0% 0% 0% 31
% 

0
% 

130 

2018  
Assessoramen
t i litigació 
penal 
 
 
 

DRETPU 10 45 45 2 0 2 43% 0% 0% 29% 29
% 

0
% 

140 

 
Per últim, assenyalar que al curs 2017-2018 vàrem obtenir un ajut del programa UdG/Banc de 
Santander per a la incorporació en el màster d’un professor visitant de reconegut prestigi, tant per 
la seva trajectòria com a jutge-magistrat com per les seves aportacions doctrinals, que va permetre 
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aportar al màster els coneixements de la pràctica forense amb la realització de classes participatives 
dirigides a la preparació de simulacions judicials a l’Escola Judicial del CGPJ [E.3.4.3 MA Resolució 
nomenament professor visitant i curriculum vitae del professor visitant]. La incorporació d’un 
professor visitant en el marc del programa UdG/Banc de Santander és molt positiva pel MA, ja que 
permet enriquir la docència del Màster amb aportacions específiques d’especialistes de reconegut 
prestigi però no ha pogut tenir una continuïtat després del curs 2017-2018 donat el canvi de criteris 
de participació a l’esmentat programa que ha exclòs als màsters professionalitzadors, com el MA.  
 
La docència del màster es complementa amb la realització de seminaris complementaris on hi han 
participat acadèmics de reconegut prestigi i professionals experts sobre temes específics 
d’actualitat i relacionats amb el contingut de la titulació [E.3.1.7 MA Programa d’activitats 
complementàries], entre altres: 
 
El curs 2016/2017, l’Excm. Sr. Ignacio Sancho Gargallo, Magistrat del Tribunal Suprem (Sala Primera), 
va impartir la ponència “Anàlisi comparada de les distintes accions de responsabilitat dels 
administradors de les societats de capital”. 
 
Des del curs 2016/2017 fins al curs actual, se celebra, amb la col·laboració del Iltre. Col·legi de 
l’Advocacia de Girona (ICAG) un seminari anual sobre qüestions d’actualitat en el dret de societats 
de capital. Han participat en els seminaris els Iltres. Magistrats de l’Audiència Provincial de Girona i 
de l’Audiència Provincial de Barcelona següents: Núria Lefort Ruiz de Aguiar, José María Ribelles 
Arellano, Manuel Díaz Muyor, el President de la Secció 15 de l’Audiència Provincial de Barcelona, Sr. 
Juan Garnica Martín, i el Catedràtic de Dret Mercantil de la Universitat Autònoma de Madrid, Dr. 
Andrés Recalde Castells. 
 
El curs 2018/2019, el Dr. Salvador Guerrero Palomares, advocat i professor de la Universitat de 
Màlaga, impartí el seminari “Garantías del proceso penal emanadas de la legislación de la UE”; la 
Dra. Begoña Sesma Sánchez, catedràtica de Dret Financer i Tributari de la Universidad d’Oviedo, 
impartí el seminari “La nulidad de las liquidaciones tributarias: causas, efectos e impugnación”; la 
Sra. Anna Serra Gironès, advocada de la Creu Roja de Girona, va impartir el seminari “El Dret d’asil 
a la UE i a Espanya” i la Dra. Marisa González Cuéllar, catedràtica de Dret Financer i Tributari de la 
Universidad Carlos III, el seminari “La relación entre el procedimiento de inspección y el proceso 
penal en los casos de delito contra la Hacienda Pública”. 
 
Des del curs 2017/2018 fins al curs actual, també, amb la col·laboració de l’ICAG, es duen a terme 
seminaris sobre dret dels consumidors i dret de la contractació bancaria, amb la participació dels 
següents catedràtics de la Universitat Autònoma de Madrid: Dr. Fernando Pantaleón Prieto, Dr. José 
María Miquel González i Dr. Jesús Alfaro Águila-Real; i de la Universitat Autònoma de Barcelona: 
Manuel Cachón Cadenas. Amb la participació, també, dels següents magistrats de l’Audiència 
Provincial de Girona, del Jutjat de Girona i de l’Audiència Provincial de Barcelona: Sr. Fernando 
Lacaba Sánchez (President de l’Audiència Provincial de Girona), Sr. Enrique García-Chamón 
(President de la Secció 1a de l’Audiència Provincial d’Alacant), Sr. José María Fernández Seijo 
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(Magistrat de la Secció 15a de l’Audiència Provincial de Barcelona) i Sr. David Torres Pindado 
(Magistrat titular del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Girona). 
 
Aquest últim curs 2019, també han participat la Dra. Carolina Sanchís Crespo, Catedràtica de Dret 
processal de la Universitat de València, amb el seminari “¿Cómo lidiar con la ciberdelincuencia desde 
el Estado de Derecho? Medidas de investigación tecnológica”; el Sr. Sergi Pallejà, amb un curs sobre 
dret penitenciari complementat amb la visita al Centre Penitenciari de Puig de les Basses (Figueres); 
la Sra. Rosa Maria Cendón, coordinadora de l’Àrea de Sensibilització i incidència de SICAR, amb el 
seminari “Tracta i tràfic de persones”; i també hem comptat amb la col. laboració de la Mutualidad 
de la Abogacia que va impartir el seminari “Màrqueting de despatxos i previsió social profesional”. 
  
Davant les dades exposades aquest apartat s’assoleix en progrés d’excel.lència. 
 
MÀSTER EN DRET DE DANYS (MDD) 
 
Les Taules 4.1, 4.2 i 4.3 fan referència a les característiques del professorat de l’estudi, mentre que 
la Taula 4.4 versa sobre les característiques del professorat específic de les assignatures 
seleccionades, que es presentaran en l’estàndard 6. 
 
En el cas del Màster en Dret de danys, el 100 % del total de professorat és doctor i té una 
elevadíssima qualificació acadèmica. El curs 2018-19, el 66,67 % està acreditat (AQU/ANECA). La 
plantilla està formada per 7 Permanents (CU, TU, CEU, TEU, Agregat), 1 Lector, 3 Associats i 1 Altres 
(taules 4.1 i 4.2) i té una gran experiència docent i investigadora: els 12 professors del màster 
disposen d’un total de 26 trams de docència estatals i 33 autonòmics, i de 15 trams de recerca 
estatals i 21 autonòmics. Un 87,93 % del professorat té un tram viu de docència i un 82,76 % té un 
tram viu de recerca, una fita especialment remarcable (taula 4.3). 
 
Taula 4.1.  MDD Professorat per categoria i segons doctorat  

Curs   Permanents 
1 

Permanents 
2 Lectors Associats Altres Total %   professorat acreditat 

(ANECA/AQU) 

2015 

Doctors 9 -- 0 2 1 12 83,33 
No 
doctors 0 -- 0 0 2 2 0 
TOTAL 9 -- -- 2 3 14   

2016 

Doctors 9 -- 1 2 0 12 83,33 
No 
doctors -- -- -- -- -- -- -- 
TOTAL 9 -- 1 2 -- 12   

2017 

Doctors 9 -- 1 2 0 12 83,33 
No 
doctors 0 -- 0 1 0 1 0 
TOTAL 9 -- 1 3 -- 13   
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2018 

Doctors 7 -- 1 3 1 12 66,67 
No 
doctors -- -- -- -- -- -- -- 
TOTAL 7 -- 1 3 1 12   

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. MDD Hores impartides de docència (HIDA) segons categoria de professorat i doctorat  

Curs 
  Permanents 1 Permanents 2 Lectors Associats Altres Total 

              

2015 
Doctors 355 -- 0 40 190 585 
No doctors 0 -- 0 0 35 35 

2016 
Doctors 510 -- 30 60 0 600 
No doctors -- -- -- -- -- -- 

2017 
Doctors 490 -- 30 50 0 570 
No doctors 0 -- 0 10 0 10 

2018 
Doctors 470 -- 40 60 10 580 
No doctors -- -- -- -- -- -- 

 
Taula 4.3. MDD Percentatge d’hores impartides de docència (HIDA) segons trams  (Correspon al 
professorat que pot tenir tram) 

Curs 

Tram de recerca Tram docent 

Sense 
tram 

Amb tram no 
viu Amb tram viu Sense tram Amb tram no viu Amb tram viu 

2009 -- -- -- -- -- -- 
2010 -- -- -- -- -- -- 
2011 -- -- -- -- -- -- 
2012 26,72 2,59 70,69 26,72 0 73,28 
2013 46,55 8,62 44,83 46,55 0 53,45 
2014 16,67 33,33 50 16,67 25 58,33 
2015 12,1 38,71 49,19 12,1 0 87,9 
2016 10 5 85 10 0 90 
2017 10,34 5,17 84,48 10,34 0 89,66 
2018 12,07 5,17 82,76 12,07 0 87,93 
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Taula 4.4. MDD Percentatge d’hores impartides de docència (HIDA) segons tipologia del 
professorat a les assignatures seleccionades 
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2018 
Dret de la 
responsabilitat civil: 
fonaments 

DRETPR 5 31 31 1 1 2 100% 0
% 0% 0% 0

% 0% 50 

2018 
Responsabilitat per risc 
i en la circulació de 
vehicles 

DRETPR 3,
5 31 31 1 0 1 100% 0

% 0% 0% 0
% 0% 35 

2018 

Responsabilitat per 
productes, mèdico-
sanitària i seguretat de 
productes 

DRETPR 3,
5 31 31 1 0 1 100% 0

% 0% 0% 0
% 0% 35 

2018 Dret de contractes DRETPR 4 21 21 1 0 1 100% 0
% 0% 0% 0

% 0% 40 

2018 Dret europeu de 
consum DRETPR 3 8 8 1 0 1 100% 0

% 0% 0% 0
% 0% 30 

2018 
Concepcions 
filosòfiques del nexe 
causal 

DRETPR 3 11 11 1 0 1 100% 0
% 0% 0% 0

% 0% 30 

2018 Aspectes distributius 
del dret de danys DRETPR 3 12 12 1 0 1 100% 0

% 0% 0% 0
% 0% 30 

2018 
Grans temes del Dret 
privat I: Tradició 
jurídica europea 

DRETPR 3 13 13 1 0 1 0% 0
% 33% 67% 0

% 0% 30 

2018 

Grans temes del Dret 
privat II: contingències 
professionals i 
responsabilitat civil 

DRETPR 3 17 17 1 0 1 33% 0
% 0% 33% 0

% 33% 30 

2018 

Fonaments 
epistemològics de la 
prova de la 
responsabilitat civil 

DRETPR 4 31 31 1 0 1 100% 0
% 0% 0% 0

% 0% 40 

2018 Dret d'assegurances DRETPR 3 31 31 1 0 1 100% 0
% 0% 0% 0

% 0% 30 
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2018 
Responsabilitat 
patrimonial de 
l'Administració 

DRETPU 3 31 31 1 0 1 0% 0
% 0% 100% 0

% 0% 30 

2018 Protecció civil dels 
drets fonamentals DRETPR 3 22 22 1 0 1 100% 0

% 0% 0% 0
% 0% 30 

2018 La prova pericial en la 
responsabilitat civil DRETPR 3 16 16 1 0 1 0% 0

% 100% 0% 0
% 0% 30 

2018 Anàlisi Econòmica del 
Dret de danys DRETPR 4 31 31 1 0 1 100% 0

% 0% 0% 0
% 0% 40 

2018 
Justificació i funcions 
de la responsabilitat 
civil 

DRETPR 4 9 9 1 1 2 100% 0
% 0% 0% 0

% 0% 40 

2018 
Sistemes de valoració 
del dany corporal: 
bases comparades 

DRETPR 3 21 21 1 1 2 100% 0
% 0% 0% 0

% 0% 30 

 
La plantilla de professorat de la UdG que imparteix la docència al Màster en Dret de danys està 
formada per professors de les àrees de coneixement de Dret Civil, Filosofia del Dret, Dret mercantil, 
Dret laboral, Història del Dret i Dret administratiu de la FD. Els professors de les àrees de Dret Civil 
i de Filosofia del Dret que fan docència al màster pertanyen al grup de recerca consolidat de la UdG, 
«Dret Privat Comparat: fonaments i anàlisi» (Ref. 2017SGR0061), finançat per la Generalitat de 
Catalunya, i que té com a investigador principal el prof. Miquel Martín-Casals. Alhora els professors 
de l’àrea de Dret Civil són membres de l’Institut de Dret Privat Europeu i Comparat (IDPEC) 
(http://civil.udg.edu/php/index.php?id=139) i els professors de l’àrea de Filosofia del Dret són 
membres de la Càtedra de Cultura Jurídica (http://catedradeculturajuridica.com/), ambdues 
institucions de la UdG. 
 
La majoria del professorat del Màster en Dret de danys participa en projectes d’investigació 
reconeguts, accions especials i complementàries i  obté ajuts per pertànyer a grups de recerca. Hom 
pot consultar els projectes de recerca, accions especials i complementàries i ajuts obtinguts a 
l’evidència 1. Activitat investigadora del professorat del Màster en Dret de danys. 
 
L’excel·lent trajectòria acadèmica del professorat del màster i la seva extensa tasca de contactes en 
els darrers anys ha permès convidar a acadèmics experts a impartir sessions de docència i seminaris 
sobre temes específics relacionats amb els continguts de la titulació, entre altres: 
 

● El dia 26 de febrer de 2016 el prof. Michele Taruffo, catedràtic de la Università degli Studi di 
Pavia (Itàlia) impartí el seminari “La ricerca della verità nella transizione política”. 
 

● Els dies 27 y 20 de març de 2017 el prof. Yves Picod, de la Universitat de Perpinyà (França), 
va impartir un seminari sobre “La protecció del consumidors a la Unió Europea” i col·laborà 
en la docència en l’assignatura de “Dret Europeu del Consum”.  
 

http://civil.udg.edu/php/index.php?id=139
http://catedradeculturajuridica.com/
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● Els dia 14 de febrer de 2018 el prof. Hugo Alejandro Acciarri, de la Universitat de Buenos 
Aires (Argentina), va impartir un seminari titulat “Derecho y Análisis del Comportamiento” i 
col·laborà en la docència de l’assignatura “Concepcions filosòfiques del nexe causal”. 
 

● El curs 2019/2020 el prof. Alberto Antonio Pino Emhart, de la Universitat Adolfo Ibáñez (Xile), 
havia d’impartir un seminari de l’àmbit de la Filosofia del Dret i col·laborar en la docència de 
l’assignatura “Aspectes distributius del Dret de danys”, cosa la qual no fou possible a causa 
de la Covid-19. Amb tot una resolució del rector de la UdG hauria de permetre la participació 
d’aquest expert en el programa de la titulació durant el curs 2020/21. 

 
Alguns conferenciants es beneficiaren dels ajuts UdG/Banc de Santander per a la incorporació de 
professors visitants en els màsters oficials i altres realitzaren llurs conferències aprofitant la seva 
estada a la UdG com a conseqüència de les activitats ordinàries dutes a terme per l’Institut de Dret 
Privat Europeu i Comparat (IDPEC) i la Càtedra de Cultura Jurídica.   
 
Globalment es constata que la plantilla de professorat que imparteix docència al Màster en Dret de 
danys presenta un perfil molt adequat pel que fa a qualificació acadèmica i un gran potencial 
investigador per garantir un programa formatiu de qualitat i, per tant, aquest apartat s’assoleix en 
progrés d’excel·lència. 
 
Els estudiants es mostren molt satisfets amb el professorat. No resulta gens especulatiu considerar 
que aquesta circumstància es crucial en relació a les respostes de l’alumnat a la pregunta “Quin és 
el nivell de satisfacció general amb aquest màster?”: En el curs 2016-2017 l’opció “Totalment 
satisfet” representà un 46 % de 26 respostes, “satisfet” un 50 %, “insatisfet” un 4 % i “totalment 
insatisfet” un 0%; en el curs 2017-2018  l’opció “Totalment satisfet” representà un 27 % de 19 
respostes, “satisfet” un 68 %, “insatisfet” un 5 % i “totalment insatisfet” un 0%; i en el curs 2018-
2019 l’opció “totalment satisfet” representà un 30 % de les 27 respostes, “satisfet” un 70 %, 
“insatisfet” un 0 % i “totalment insatisfet” també un 0% [E.3.1.2 MDD Enquesta de satisfacció dels 
estudiants]. És clar que l’elevat grau de satisfacció general dels estudiants amb el màster no seria 
possible sense una gran satisfacció amb el professorat. Aquesta dada resulta coherent amb la 
resposta obtinguda a una altra pregunta de la mateixa enquesta: a la pregunta “Per a quin mitjà 
vostè conegué el Màster en Dret de danys?”, la resposta “a partir d’un amic, familiar o conegut que 
me’l recomanà” fou la majoritària en gairebé totes les edicions (54% en el curs 2016-2017, 25% en 
el curs 2017-2018 i 37% en el curs 2018-2019). En canvi, els indicadors de la UdG assenyalen una 
taxa de satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu de 1,33 sobre 5 [E.1.2 MDD evolució 
estudiants graduats] però aquests indicadors no es basen en una mostra suficientment 
representativa de la població atès que foren contestades per menys d’un 10% de l’alumnat. Hom 
atribueix el reduït nombre de respostes al fet que les enquestes de la institució foren redactades 
únicament en llengua catalana i destinades a uns estudiants majoritàriament llatinoamericans 
(entre el 85 i 90%), i és d’esperar que en un futur la Universitat millori aquest aspecte de la gestió 
de la qualitat; un problema que també es detecta en relació als màsters que s’imparteixen en 
llengua anglesa a estudiants internacionals. 
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Per la seva banda, els criteris per a l’assignació dels TFM han estat modificats substancialment en 
les darreres edicions del Màster en Dret de danys. L’avaluació d’AQU Catalunya de l’acreditació del 
màster feta el 2016 inclogué entre els aspectes a millorar obligatòriament “corregir les absències 
d’informació pública relacionada amb el TFM”. L’informe de seguiment del curs 2016/17 de la FD 
detectà problemes en la taxa de graduació i d’abandonament dels estudiants del Màster en Dret de 
danys i establí l’objectiu de millorar aquests indicadors en els cursos següents a partir d’un canvi en 
el sistema d’assignació dels TFM. Amb aquest propòsit els responsables de la titulació elaboraren 
tres llistats de temes pel treball de fi de màster. Un primer llistat es refereix a temes de l’itinerari 
“Dret privat de la responsabilitat contractual i extracontractual”, els temes d’un segon llistat estan 
relacionats amb l’itinerari “Fonaments per a l’anàlisi del Dret privat”, i un tercer llistat inclou “Temes 
comuns” a ambdós itineraris. A partir del curs 2016/2017 aquests llistats de temes es lliuren a la 
sessió de benvinguda a l’inici de cada curs acadèmic. Aleshores la coordinació insta als estudiants 
que han matriculat el treball i que inicien la seva docència presencial de les demés assignatures a la 
UdG a seleccionar un total de cinc temes de la seva preferència i pertanyents a l’itinerari que han 
matriculat, la qual cosa és duta a terme mitjançant un formulari dissenyat amb aquesta finalitat. La 
primera selecció tingué lloc a finals de febrer de 2017.  A continuació la coordinació fa una proposta 
d’assignació de tema i tutor per a cada treball atenent a les preferències expressades per cada 
estudiant. En la immensa majoria de casos la primera opció escollida per l’estudiant és respectada i 
només excepcionalment és necessari prestar atenció a l’expedient acadèmic dels estudiants per a 
dur a terme l’assignació. D’aquesta manera, els llistats de temes acceleren el procediment 
d’assignació de tema i tutor del treball i, juntament amb la informació continguda en el document 
“Criteris sobre el Treball final del Màster en Dret de danys “[E.3.4.4 MDD criteris sobre el TFM] que 
forma part d’una carpeta benvinguda, han esdevingut uns documents de suport a la gestió que 
contribueixen a millorar la taxa de graduació, si hom compara aquest indicador amb el curs 
2016/2017. Ara els estudiants treballen sobre temes de la seva màxima preferència, tenen els tutors 
més convenients en funció de la matèria treballada i disposen de més temps per a l’execució del 
treball. El nou model d’assignació de tema i tutor del TFM i les novetats introduïdes pel que fa a 
l’orientació acadèmica de l’elaboració TFM, juntament amb un assessorament regular i de gran 
qualitat docent que ofereixen els tutors dels treballs, portaren a un increment en la taxa d’eficiència, 
en la taxa de graduació i en la taxa d’eficiència basada en relació al curs anterior 2016/2017, d’entre 
3 i 6 punts. Hom estima que el rendiment acadèmic en l’elaboració del Treball de fi de màster encara 
pot augmentar en els propers cursos puix que el mateix procediment s’ha introduït paulatinament 
pels estudiants que fan la docència presencial de la resta d’assignatures a la UdG i encara no han 
matriculat el treball i els estudiants de cursos anteriors. 
 
Amb l’objectiu de conèixer el nivell de satisfacció dels estudiants en relació al nou sistema 
d’assignació del TFM els responsables de la titulació incorporaren una nova pregunta a l’enquesta 
d’elaboració pròpia del curs 2017-2018: “Considera adequat el sistema d’assignació de tema i 
tutor/a pel treball de fi de màster?”. Un 74% de les 19 respostes recollides escollí l’opció “Sí, el 
considero apropiat” en el curs 2017-2018, i en el curs 2018-2019 aquesta mateixa opció fou escollida 
en un 76% de les 27 respostes obtingudes [E.3.1.2 MDD Enquesta de satisfacció dels estudiants]. 
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En qualsevol cas, l’acció de millora de les “absències d’informació pública relacionada amb el TFM” 
detectades per AQU Catalunya en l’avaluació de l’acreditació del màster feta el 2016 ha anat més 
enllà dels criteris per a l’assignació dels TFM. El document “Criteris sobre el Treball final del Màster 
en Dret de danys” que els responsables de la titulació lliuren als estudiants des del curs 2016/2017 
com a material integrant de la carpeta de benvinguda també inclou informació sobre les 
característiques principals del treball, les fases d’elaboració i supervisió, el dipòsit, la defensa, 
l’avaluació i la rematrícula [E.3.4.4 MDD criteris sobre el TFM]. I encara és més, doncs el Consell de 
màster en la reunió de 19 de desembre de 2019 proposar aprovar un Reglament de Treball Final del 
Màster en Dret de danys i un llibre d’estil. El reglament regula les característiques dels TFM, 
l’organització, la matrícula, l’assignació del treball, les funcions i responsabilitats del tutor, el dipòsit 
i la defensa, l’avaluació i qualificació [E.3.4.5 Reglament de Treball final del MDD]. El text fou remès 
als deganat per tal que properament sigui aprovat definitivament per la Comissió de govern del 
centre i posteriorment serà publicat a la plana web del màster. La futura publicació del Reglament 
a la plana web del màster millorarà encara més la informació pública relacionada amb el TFM. Per 
la seva banda, el llibre d’estil està cridat a guiar l’estudiant sobre aspectes del format del treball, 
com ara les fonts, l’estructura i apartats, les abreviatures o el sistema de cites, i en els propers mesos 
serà utilitzada una plantilla que incorporarà els criteris del llibre d’estil [E.3.4.6 Llibre d’estil del TFM 
del MDD]. 
 
4.2. El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per desenvolupar les 
seves funcions i atendre els estudiants. 
 
Cap millora prevista en aquest subapartat de l’estàndard. 
 
MÀSTER EN ADVOCACIA (MA) 
 
Taula 4.5. MA Relació estudiants ETC per PDI ETC (Equivalent a temps complet)  

Curs 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Titulació -- -- -- -- -- 46,91 33,04 29,45 27,4 22,65 
1 estudiant ETC correspon a una matricula de 60 ECTS, i 1 PDI ETC es considera qui imparteix 240 
hores de docència en aula.  
 
El nombre d’estudiants per professor durant els cursos acadèmics ha millorat progressivament i el 
percentatge de l’últim curs és satisfactori (Taula 4.5), si bé continuem treballant per poder-lo reduir, 
particularment amb el desdoblament dels grups de pràctiques, tenint en compte el nombre 
d’estudiants del Màster i que permet oferir una atenció molt personalitzada cap als estudiants. 
Aquesta atenció personalitzada es duu a terme, normalment, en les tutories àmplies. 
 
Els estudiants estan molt satisfets amb l’atenció del professorat en el seu procés d’aprenentatge, 
tal com posa de manifest l’indicador sobre la satisfacció dels estudiants amb l’actuació docent i en 
especial en resposta a les següents preguntes: “El professor crea un ambient de participació dels 
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alumnes a l’aula” (P 5), “El professor m’ha motivat i generat interès per l’assignatura” (P.6) i “El 
professor es mostra accessible i dóna suport més enllà de la classe” (P.7).  [indicadors de la taula 
6.2]. 
 
MÀSTER EN DRET DE DANYS (MDD) 
 
Taula 4.5. Relació estudiants ETC per PDI ETC (Equivalent a temps complet)  

Curs 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Titulació -- -- -- 9,05 8,73 10,6 11,46 12,34 16,06 13,34 
 
1 estudiant ETC correspon a una matrícula de 60 ECTS, i 1 PDI ETC es considera qui imparteix 240 
hores de docència en aula.  
 
El nombre d’estudiants per professor en el Màster en Dret de danys durant els cursos acadèmics 
que s’avaluen ha estat satisfactori (Taula 4.5). L’estructura de la plantilla del professorat i el nombre 
de professors són molt adients per impartir la titulació i atendre els estudiants del centre. 
Els estudiants estan molt satisfets amb l’atenció del professorat en el seu procés d’aprenentatge, 
tal i com posa de manifest l’indicador sobre la satisfacció dels estudiants amb l’actuació docent 
(taula 6.2) i serà exposat en relació als estàndards 6.1 i 6.2. 
 
4.3. La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat docent i 
investigadora del professorat. 
 
Tal com es pot constatar a la plana web de l’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach (ICE) de 
la UdG [E.3.4.8 pla de formació del professorat; https://www.udg.edu/ca/ice], en la seva secció de 
Docència Universitària, ofereix suport i oportunitats per a millorar l’activitat docent del personal 
acadèmic en la mesura que es proposa els següents objectius formatius per al personal acadèmic 
de la institució: 
 

• Col·laborar amb els centres i els òrgans competents de la Universitat per al progrés en la 
millora docent. 

• Promoure espais de reflexió i debat sobre la millora i la innovació en docència. 
• Facilitar l'aproximació i el coneixement de metodologies innovadores en docència. 
• Desenvolupar i difondre materials de suport a la docència. 

 
Per a la consecució dels esmentats objectius, aquest institut organitza un conjunt d’activitats de 
diferent tipologia: cursos i seminaris, xarxes d’intercanvi i les xarxes d’innovació docent (XID), 
assessorament i suport a projectes, jornades i congressos, postgraus, etc. 
 
Aquestes activitats formatives poden ser d’oferta general i obertes a tot el personal acadèmic o bé 
poden respondre a una demanda concreta d’un centre, departament o grup de professors (existeix 
un formulari online en la mateixa web per a fer la demanda formativa en el moment que faci falta).  

https://www.udg.edu/ca/ice
http://www.udg.edu/ice/DocenciaUniversitaria/tabid/5598/language/ca-ES/Default.aspx%22%20%5Cl%20%22Cursos%20i%20seminaris
http://www.udg.edu/ice/DocenciaUniversitaria/tabid/5598/language/ca-ES/Default.aspx%22%20%5Cl%20%22Xarxes%20d%E2%80%99intercanvi
http://www.udg.edu/ice/DocenciaUniversitaria/tabid/5598/language/ca-ES/Default.aspx%22%20%5Cl%20%22Assessorament%20i%20suport%20a%20projectes
http://www.udg.edu/ice/DocenciaUniversitaria/tabid/5598/language/ca-ES/Default.aspx%22%20%5Cl%20%22Jornades%20i%20Congressos:
http://www.udg.edu/ice/DocenciaUniversitaria/tabid/5598/language/ca-ES/Default.aspx%22%20%5Cl%20%22Postgraus
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Tot i que majoritàriament aquestes activitats són presencials, l’ICE promou la realització de cursos 
semi presencials i en línia referits a l’ús d’eines informàtiques i l’aplicació de les tecnologies de la 
informació i la comunicació a la docència. Cada setmana es recorda (via correu electrònic Newsletter 
ICE) a tot el personal acadèmic l’oferta formativa en actiu i també la programada per a les properes 
setmanes i mesos.   
 
Destaquen també les xarxes d’intercanvi o Xarxes d’Innovació Docent (XID) que, coordinades per 
l’ICE estan integrades per personal acadèmic de la UdG interessat a emprendre un procés de 
formació basat en la reflexió sobre la pròpia pràctica. Alguns exemples són: XID Aprenentatge Basat 
en Problemes, XID Aprenentatge Cooperatiu, XID Aprenentatge Reflexiu, XID Aprenentatge Servei, 
etc. 
 
Així mateix, des del curs 2016-2017, l’ICE Josep Pallach incentiva la consolidació de Grups 
d’Innovació Docent (GID), una nova línia d’actuació i suport a la innovació docent als centres i 
facultats de la UdG. Es tracta de grups de professorat d’un mateix centre, estudi o departament de 
la UdG que volen dur a terme un projecte concret de millora docent en el seu àmbit. Amb aquesta 
acció, l’ICE complementa el treball i les actuacions interdisciplinàries que desenvolupen les Xarxes 
d’Innovació Docent, formades, en aquest cas, per PDI de centres i estudis diferents. Dels 12 GID que 
s'han constituït fins ara, el GID per la transversalització del gènere i el GID del Pla d'Acció Tutorial i 
Mentoria estan directament relacionats amb la Facultat.  
 
D’altra banda, la UdG també disposa d’un Servei Llengües Modernes 
(https://www.udg.edu/ca/viu/Llengues) que ofereix diferents serveis de suport als membres de la 
comunitat universitària: suport lingüístic (revisió i traducció de textos administratius, acadèmics i de 
recerca, per al PAS i PDI, informació sobre recursos lingüístics); formació lingüística (cursos generals 
i específics d’anglès, alemany, català, francès i espanyol per a estrangers, en modalitats presencials, 
semi presencials i virtuals), acreditació de coneixements d’idiomes  i promoció de les llengües 
(tàndems lingüístics, activitats culturals). 
 
Des del punt de vista del suport institucional, la UdG disposa del Servei de Recursos Humans que és 
el responsable de la gestió de tot el que fa referència a les persones que desenvolupen la seva 
activitat professional a la universitat, sigui dins l’àmbit acadèmic o bé dins l’àmbit de l’administració 
i serveis. Formen part de les seves tasques el correcte procés de selecció i accés, la vinculació 
contractual i gestió de la vida laboral de les persones, els temes retributius i altres qüestions que 
s’hi relacionen. Se n’ocupen també d’altres qüestions més vinculades a temes de desenvolupament 
i organitzatius (formació, desenvolupament competencial, valoració dels llocs de treball...), les 
relacions laborals i l’atenció i l’assessorament en matèria de personal a totes les treballadores i 
treballadors. 
 
A través de la intranet de la UdG (“La meva UdG”), s’accedeix (entrant a la pestanya ”Personal”) a 
la informació i documentació que el Servei de Recursos Humans té a disposició dels diferents 
col·lectius (InfoPDI, InfoPAS).  

http://www.udg.edu/projectes/XIDICE/Xarxesd%E2%80%99InnovacioDocent/XIDAprenentatgeBasatenProblemes/tabid/17346/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/projectes/XIDICE/Xarxesd%E2%80%99InnovacioDocent/XIDAprenentatgeBasatenProblemes/tabid/17346/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/projectes/XIDICE/Xarxesd%E2%80%99InnovacioDocent/XIDAprenentatgeBasatenProblemes/tabid/17346/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/projectes/XIDICE/Xarxesd%E2%80%99InnovacioDocent/XIDAprenentatgeBasatenProblemes/tabid/17346/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/projectes/XIDICE/Xarxesd%E2%80%99InnovacioDocent/XIDAprenentatgeCooperatiu/tabid/17347/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/projectes/XIDICE/Xarxesd%E2%80%99InnovacioDocent/XIDAprenentatgeReflexiu/tabid/17351/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/projectes/XIDICE/Xarxesd%E2%80%99InnovacioDocent/XIDAprenentatgeServei/tabid/19131/language/ca-ES/Default.aspx
https://www.udg.edu/ca/viu/Llengues
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Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 
 
EVIDÈNCIES:   

Codificació Descripció Subministrador 
3.5.1 
 
3.5.2 

Pla d’actuació per facilitar la inserció laboral –UdG 
Ocupació 
Enquestes MDD inserció laboral 

Web UdGTreball 
 
IECPL 

3.5.3 Procés de gestió de les practiques acadèmiques 
externes 

Web Qualitat de la 
UdG 

3.5.4MA 
3.5.4MDD 

Eficàcia del procés de suport a l’aprenentatge en el MA 
i MDD 

Web Qualitat de la 
UdG 

3.5.5 Recursos documentals i enquestes Biblioteca UdG 
 

Biblioteca 

 
5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament el procés d’aprenentatge i els 
d’orientació professional faciliten la incorporació al mercat laboral. 
 
El pla de millora fa referència al subestàndard 5.1. en relació a totes les titulacions que s’imparteixen 
a la FD, inclosos el Màster en Advocacia i el Màster en Dret de danys en els termes següents: 
 

Codi Objectiu Seguiment Tancada 
IAE/16/15 Elaborar un document (PAT) que estructuri i 

englobi el conjunt d’accions d’orientació acadèmica 
en els màsters  

Resolt Si 

 
Des del punt de vista de la institució, el punt de referència per a la informació, assessorament i 
orientació per a estudiants i futurs estudiants de la UdG és el Centre d’Informació i Assessorament 
dels Estudiats (CIAE). El CIAE es troba situat al Campus de Montilivi i, entre d’altres serveis i funcions, 
ofereix informació sobre: accés a la universitat i atenció estudiants, beques i ajuts, i títols i certificats.  

 
Amb l'objectiu d'acostar les empreses als estudiants i graduats universitaris, i per acompanyar-los 
en el seu projecte professional, la Universitat de Girona ha posat en funcionament una nova 
plataforma professional de referència a Europa, el Job Teaser, directament integrada en la intranet 
de més de 400 institucions i que ofereix solucions de difusió d'ofertes i employer branding [E.3.5.1 
web UdG Ocupació; https://www.udg.edu/ca/udgocupacio/Borsa-de-Treball]. 

 
Cal destacar també el Servei de Suport a les Persones amb Discapacitat 
(www.udg.edu/ca/compromis-social/Arees/Inclusio). Aquest servei, dins de la recentment creada 
Unitat de Compromís Social de la Universitat de Girona, defineix les seves funcions en l’àmbit de 
l’orientació i l’oferiment de recursos a les persones amb discapacitat de la comunitat universitària. 
Es proposa, entre d’altres objectius: assessorar i orientar a estudiants, professorat i personal 
d’administració i serveis de la UdG sobre les qüestions relacionades amb la participació als estudis, 

https://www.udg.edu/ca/udgocupacio/Borsa-de-Treball
http://www.udg.edu/ca/compromis-social/Arees/Inclusio
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serveis i espais de les persones amb discapacitat a la UdG; orientar en les possibles adaptacions 
curriculars i/o d’accessibilitat per permetre la inclusió de les persones amb discapacitat a la UdG, 
coordinant-se amb diferents serveis de la UdG; i establir una coordinació amb els centres d’educació 
secundària i entitats relacionades amb la discapacitat per oferir una millor transició. Igualment, es 
basa en la necessitat de formar i sensibilitzar a tota la comunitat universitària. Durant aquest 
període el màster va tenir un estudiant amb dificultats visuals, davant aquest cas concret es va 
procedir a la coordinació amb la tècnica de l’àrea de compromís social per donar suport al 
professorat de cares a adaptar els materials a aquestes necessitats en concret, tot partint també de 
sessions de tutoria amb el propi estudiant. 

 
La UdG també disposa del Programa Universitat i Esport adreçat a la tutorització d’esportistes d’alt 
nivell amb l’objectiu que l’estudiant pugui gaudir del suport acadèmic d'un/a professor/a tutor/a 
que l'ajudarà a resoldre problemes derivats de fer compatible la vida acadèmica i la participació en 
competicions, concentracions o entrenaments oficials. 
 
Altres aspectes d'interès per als estudiants són: 

• Allotjament universitari: www.udg.edu/allotjament  
• Beques i ajuts: www.udg.edu/beques 
• Cooperació i voluntariat: www.udg.edu/cooperacio  
• Atenció psicològica: www.udg.edu/serveidatenciopsicologica 
 

Així mateix, l'objetiu IAE/16/15 (Elaborar un document (PAT) que estructuri i englobi el conjunt 
d’accions d’orientació acadèmica en els màsters) ha estat tancat en relació als dos másters que 
s’acrediten. Pel que fa a aquest tema no es considera necessari establir un pla d'acció tutorial 
individualitzat pels estudiants d'aquests màsters donada la matrícula reduïda d’ambdues 
titulacions. Les accions individuals d'informació sobre aspectes d'interès acadèmic i, en el cas del 
Màster en l’Advocacia, relatives al programa de pràctiques externes, dutes a terme des de la 
coordinació tant en el moment d’iniciar la docència com durant el seu desenvolupament s'han 
mostrat molt efectives. Existeix un contacte molt estret i directe entre la coordinació i l’estudiantat 
que permet un diàleg, suport i seguiment constant durant tota la titulació. 
 
MÀSTER EN ADVOCACIA (MA) 
 
L’orientació acadèmica als alumnes del MA s’inicia amb l’oferiment d’una tutoria amb la 
coordinadora un cop són acceptats i abans de la matrícula, aquesta esdevé obligatòria pels alumnes 
que no s’han graduat a la UdG. Els estudiants que provenen de la UdG normalment no demanen 
aquesta primera tutoria perquè, en molts casos, ja l’han fet abans del període d’inscripció. Així 
mateix, s’aprofita la sessió de benvinguda a l’inici del curs per, a banda d’impartir la lliçó inaugural 
a càrrec d’un jurista de prestigi, recordar als alumnes tota la informació pràctica sobre la UdG, la 
Facultat i, fonamentalment, sobre el Màster. En aquesta sessió de benvinguda hi són presents, a 
més de la coordinadora del màster, els representants dels Il·ltres Col·legis d’advocats (Girona, 
Figueres i Vic), per poder informar sobre tots els aspectes relatius, en particular, de les pràctiques 

http://www.udg.edu/allotjament
http://www.udg.edu/beques
http://www.udg.edu/cooperacio
http://www.udg.edu/serveidatenciopsicologica
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externes, del TFM i de la prova estatal. Més endavant, en el moment de triar l’especialitat de TFM 
que vol realitzar, l’estudiant pot demanar orientació a la coordinadora per si li cal algun aclariment. 
Un cop ha triat el TFM, se li assigna un tutor, que és un professor de la Facultat, que, conjuntament 
amb un professor designat per l’ICAG, dirigeix a l’estudiant durant el procés de preparació i defensa 
del TFM.  
 
En aquesta acció d’orientació acadèmica, en finalitzar el segon curs s’ofereix als alumnes, de manera 
gratuïta, un seminari que té dos objectius essencials a fi d’ajudar-los a inserir-se al mercat laboral. 
Primer, l’actualització en les diferents matèries que s’estudien tant en el Grau com en el Màster a fi 
que quan surtin de la Facultat tinguin els coneixements al dia, i segon, ajudar-los en la preparació 
concreta de la prova estatal d’accés a l’advocacia. 
 
Finalment, i en relació amb les pràctiques externes, la coordinadora de l’estudi, amb la col·laboració 
de la coordinadora de pràctiques de l’ICAG, assumeix la tasca de donar suport i orientar a l’alumne 
tant prèviament com durant la realització de les pràctiques per assegurar que el desenvolupament 
de les pràctiques és formatiu i s’ajusta als seus objectius, així com de facilitar el canvi de despatx si, 
en algun cas, es considera necessari per a un millor aprofitament de les pràctiques.  
 
Els alumnes del Màster duen a terme 750 hores de pràctiques externes que es desenvolupen en els 
dos cursos acadèmics (400 h a primer i 350 hores a segon) i permeten l’especialització dels alumnes, 
ja que se’ls facilita poder realitzar-les en despatxos que es dediquin a l’especialitat escollida per 
l’alumne dins de l’oferta de despatxos que proporciona el Col·legi d’advocats o que proposa el 
mateix alumne (prèvia validació del despatx per l’ICAG i de la signatura del conveni de pràctiques) 
o a les institucions públiques amb les que la UdG ha signat un acord de pràctiques. Des del curs 
2018-2019 els alumnes també tenen la possibilitat de realitzar pràctiques externes 
complementàries, en l’especialitat que escullin, als jutjats de Girona, en grups reduïts de 4 o 5 
estudiants i sota la tutoria del jutge titular del Jutjat corresponent i, també, pràctiques al Servei 
d’Orientació Jurídica, que presta l'ICAG en col·laboració amb el Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya i l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Girona. 
 
Taula 5.1. MA Satisfacció dels estudiants amb els sistemes de suport a l’aprenentatge 
(Estàndard 5.1 i 5.2) 
  2017 2018 

  Indicador n Indicador n 

Coordinació 5,89 14 5,31 8 
Instal·lacions 6.96 14 8,75 8 
TFM 8,04 14 7,50 8 
Pràctiques externes 7,86 14 5,63 8 

 
Els indicadors de la UdG posen de relleu un elevat nivell de satisfacció dels estudiants amb els 
sistemes de suport a l’aprenentatge (taula 5.1). Cal tenir en compte que el nombre de respostes és 
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molt poc representatiu i que només es disposa de dades del curs acadèmic 17-18. Tot i així, els 
indicadors de la UdG posen de relleu un elevat nivell de satisfacció dels estudiants amb els sistemes 
de suport a l’aprenentatge (taula 5.1) [E.3.5.4 MA Eficàcia suport a l’aprenentatge]. 
 
MÀSTER EN DRET DE DANYS (MDD) 
 
Els esforços en l’orientació acadèmica que té lloc en el Màster en Dret de danys se centren en donar 
un suport adequat al procés d’aprenentatge, atès que es tracta d’uns estudis de recerca i no 
professionals. La titulació disposa d’uns mecanismes per assegurar que els estudiants reben una 
orientació acadèmica correcta i constructiva, des de la seva entrada a la universitat mitjançant 
actuacions d'acolliment i a través de tot el seu període d'estudi en les accions tutorials. Amb aquest 
objectiu el Màster en Dret de danys ha dissenyat un sistema de tutoria específic.  
 
La coordinació de l’estudi orienta inicialment l’estudiant durant el procés de matrícula i assumeix 
les tasques d’orientar i ajudar a l’alumne en la realitat de l’àmbit d’estudi i en la seva progressió 
acadèmica des d’una perspectiva general, mentre que el professorat s’encarrega de resoldre els 
dubtes o problemes que es puguin plantejar sobre el funcionament operatiu i continguts de cada 
assignatura, programant setmanalment hores d’atenció específica. 
 
Amb posterioritat a la matrícula, el Màster en Dret de danys aprofita l’anomenada sessió de 
benvinguda que fa a cada edició per oferir una orientació completa als estudiants, just abans de 
l’inici de la docència presencial. Aleshores la secretaria de l’Institut de Dret Privat Europeu i 
Comparat (IECPL) elabora una carpeta de benvinguda que es lliura a cada estudiant del Màster en 
Dret de danys a la sessió de benvinguda que té lloc a cada edició (estàndard 2.1) [E.3.2.5 MDD 
carpeta de benvinguda estudiants]. En aquesta sessió la coordinació fa una entrevista personal als 
estudiants i aleshores hom procura resoldre possibles dubtes quant al funcionament operatiu de la 
titulació (docència, criteris d’elaboració del TFM, conferències, entre altres qüestions). 
 
L’orientació acadèmica de l’estudiant pren un relleu particular quant a l’elaboració del TFM. Aquest 
informe ha descrit el nou sistema d’assignació de tema i tutor del treball a l’estudiant que el Màster 
en Dret de danys implementa des del curs 2016-2017 (subestàndard 4.1), acompanyat d’una 
documentació de suport que es lliura a la sessió de benvinguda a cada edició que inclou el document 
“Criteris sobre el treball final del Màster en Dret de danys” i uns llistats de temes. La satisfacció dels 
estudiants amb el Treball de fi de màster és prou elevada, d’un 6,88 sobre 10 el curs 2017/2018, i 
d’un 7,50 el curs 2018/2019 (taula 5.1).  
 
Taula 5.1. MDD Satisfacció dels estudiants amb els sistemes de suport a l’aprenentatge 
(Estàndard 5.1 i 5.2) 
 
 
  2017 2018 

  Indicador n Indicador n 
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Coordinació 6,25 8 7,50 4 
Instal·lacions 8,13 8 10,00 3 
TFM 6,88 8 7,50 4 
Pràctiques externes 2,50 2 6,25 2 

 
Els indicadors de la UdG posen de relleu un elevat nivell de satisfacció dels estudiants amb les 
tutories acadèmiques: en el curs 2018-2019 ha estat de 4,55 sobre 5 [E.3.5.4 MDD Eficàcia suport a 
l’aprenentatge] i el grau de satisfacció dels estudiants amb la coordinació en els cursos 2017/2018 i 
2018/2019 també ha estat considerable, de 6,25 i 7,5 (sobre 10) respectivament (taula 5.1). De totes 
maneres, les dades sobre pràctiques externes no són significatives perquè només contemplen dues 
respostes. 
 
El Màster en Dret de danys no disposa d’un servei d’orientació professional i orientat a facilitar la 
incorporació al mercat laboral perquè es tracta d’un màster eminentment de recerca. Amb tot, al 
Màster en Dret de danys li interessa disposar d’informació sobre la inserció laboral dels seus titulats 
i per aquest motiu, a banda de les enquestes realitzades per AQU Catalunya, el maig de 2019 la 
secretaria de l’Institut de Dret privat europeu i comparat (IECPL) dugué a terme una enquesta 
d’inserció laboral d’elaboració pròpia (taula pàg. 105), la qual projectà uns resultats molts 
satisfactoris (veure subestàndard 6.4) [E.3.5.2 MDD enquestes inserció laboral]. 
 
5.2. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a les característiques 
de la titulació.  
 
La Facultat de Dret ocupa un edifici de 5 plantes, inaugurat el curs 1999-2000. Disposa de 23 aules 
preparades per a l’activitat docent, amb una capacitat que oscil·la entre 40 i 200 places, amb 
connexió informàtica i equipament multimèdia i, des del curs 2020-2021, equipades amb càmeres 
per a la realització de la docència per streaming. El centre disposa també d’una Sala de Graus (Sala 
de Graus Francisco Tomás y Valiente) amb 118 places i tecnologia avançada. Es tracta d’un espai 
polivalent, dedicat principalment a activitats acadèmiques, com les lectures de tesis, de treballs 
d’investigació de doctorat, conferències, congressos, etc.  
 
La Facultat també compta amb una Àula de Pràctica Jurídica (Sala Tomàs Mieres), que reprodueix 
una sala de vistes de l’Audiència Provincial i permet que els estudiants puguin realitzar activitats de 
practiques d’aprenentatge, com els judicis simulats. Aquesta sala disposa de 54 places i de recursos 
tècnics que permeten la gravació de les pràctiques. La Sala és molt adient i molt utilitzada per a les 
simulacions judicials que es realitzen en la docència del Màster en Advocacia. L’edifici de la FD té 
també dues aules informàtiques amb un total de 48 ordinadors per a ús docent i amb connexió a 
internet.  
 
Es considera important destacar la col·laboració de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Girona 
(ICAG), que permet que les classes del primer semestre de l’assignatura “La professió d’advocat” del 
Màster en Advocacia es realitzin íntegrament a les instal·lacions de la seu del Col·legi. L’aforament 
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de la sala d’actes és de 110 persones, mentre que l’aforament de l’aula ubicada a la segona planta 
és de 30 persones. Amb aquesta acció es vol que els alumnes es vagin familiaritzant amb la seu del 
que probablement serà un dels seus futurs àmbits de treball (vegeu-ne la web: 
http://www.icag.cat/). 
 
Per tal de donar un servei adient a la docència des de l'àmbit informàtic, en els darrers anys la FD 
ha realitzat una inversió encaminada a garantir-la continuïtat dels serveis orientats al personal 
docent i als estudiants. Aquesta inversió ha consistit en la renovació i ampliació de l'equipament de 
servidors per tal d'adaptar-los al concepte de la virtualització i poder assumir la capacitat de 
recuperació immediata en cas de qualsevol tipus de fallada o incident en l'edifici. Tota aquesta 
inversió va acompanyada dels següents recursos i serveis: 
 

● 2 Tècnics assignats al suport de la docència dels estudis que s'hi realitzen amb una dedicació 
setmanal de 75 hores. 

● 1 cap de secretaria informàtica compartit amb la Facultat de Ciències Econòmiques i 
Empresarials. 

● 2 Centres de procés de dades redundants amb diversos servidors i sistemes d'alimentació 
ininterrompuda. 

● 2 Aules informàtiques amb un total de 48 ordinadors per a ús docent i consulta de l'alumnat. 
● 2 Equips per a enregistrament i difusió en directe (streaming) de classes i seminaris, amb 

sistema de projecció i sistema d’altaveus amb amplificador (Sala de Graus i Aula de 
Pràctiques Jurídiques) 

● Seminari 1: sistema multimèdia, enregistrament i streaming (Galicaster).  Sistema per a 
realitzar videoconferències (Skype, OBS, google....) amb càmera motoritzada i sistema de 
projecció i sistema d’altaveus amb amplificador 

● Seminari 2: sistema multimèdia, enregistrament i streaming. Sistema per a realitzar 
videoconferències (Skype, OBS, google....) amb càmera motoritzada (també és una tele 
portàtil , en aquest cas) i sistema de projecció i sistema d’altaveus amb amplificador 

● Sistema mòbil d’enregistrament i videoconferències amb (Skype, OBS, google....) amb 
càmera motoritzada (tele portàtil del deganat) 

● 1 Sistema de pantalla informativa amb projecció d'informació rellevant per als estudiants a 
l'entrada de l'edifici. 

● 23 aules equipades amb càmeres per a la realització de la docència per streaming. 

 
En termes generals considerem que les instal·lacions i els equipaments de la FD permeten 
desenvolupar d’una manera absolutament satisfactòria els encàrrecs contemplats en els plans 
docents de les diverses titulacions,  d’acord amb la memòria dels estudis que s’imparteixen, i per 
tant, es consideren molt adequats per desenvolupar les activitats de formació tant teòrica com 
pràctica previstes en el pla d’estudis. Els recursos materials disponibles són adequats tenint en 
compte la tipologia dels estudis del Màster en Advocacia i el Màster en Dret de danys, la 
metodologia i el fet que ambdues titulacions tenen una docència presencial. És per això que la 

http://www.icag.cat/
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satisfacció dels estudiants del Màster en Dret de danys sobre les instal·lacions ha estat d’un 8,13 
sobre 10 el curs 2017/2018, i d’un 10 sobre 10 el curs 2018/2019 . 
 
  Fitxa d’enquesta pròpia d’inserció laboral Màster en Dret de Danys 

Nom Enquesta d’inserció laboral 
Instrument/procediment 
(Dimensions o ítems de satisfacció 
inclosos) 

Enquesta 
 

Població (N total destinataris) Tots els estudiants del Màster en Dret de Danys 
Percentatge de participació  Entre el 45 i el 55% 
Format del lliurament Via web mitjançant l’aplicatiu d’enquestes de Google 

Forms 
Periodicitat Anual 
Valoració de la utilitat del procediment, de la significació de la mostra i de la periodicitat. 
Aspectes de millora. 
La utilitat i la periodicitat es consideren correctes. La mitjana de participació en tots el cursos 
ha estat entre un 45 i un 55 %.  

 
 
Serveis bibliotecaris i aprenentatge autònom 
 
Com es pot veure a la pàgina web de la Biblioteca UdG, https://biblioteca.udg.edu/ca, en concret a 
l’apartat Informació General, la Biblioteca UdG disposa d’un nombre important de m2 (10.647) per 
a espais i equipament de biblioteca, amb capacitat per 1.850 places i 284 ordinadors disponibles. La 
Biblioteca de la UdG té els seus fons estan distribuïts en 3 biblioteques (una per campus: Montilivi, 
Barri  Vell i Centre).  

En el conjunt de les biblioteques, els recursos electrònics i la producció digital hi són cada vegada 
quantitativament més presents.  

Els fons disponibles es complementen i amplien amb d’altres serveis oferts: préstec, sol·licitud de 
documents d’altres biblioteques, obtenció de documents de fora de la UdG a través del Servei 
d’Obtenció de Documents, Programa de Formació i Assessorament (per al personal investigador: 
formacions específiques sobre bases de dades, publicació i accés obert, serveis, etc., per als 
estudiants: crèdits de lliure elecció, formació a demanda a l’aula, màsters i postgraus, i per al PAS: 
consulta a diaris oficials, serveis determinats, etc.), serveis electrònics (la biblioteca respon, consulta 
de revistes electròniques, llibres electrònics i bases de dades de text complet, peticions en línia, 
guies i manuals en xarxa, assessorament sobre propietat intel·lectual, consulta de la llista de noves 
adquisicions), i també serveis de suport (espais per a l’estudi i la recerca, préstec d’ordinadors 
portàtils, equipament informàtic, cobertura Wi-Fi, accés als recursos digitals des de fora de la xarxa 
UdG, reproducció i impressió integrada en el servei de la UdG, etc. 

https://biblioteca.udg.edu/ca
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La informació general i actualitzada sobre la biblioteca es troba a la web 
(https://biblioteca.udg.edu/ca). 

La Biblioteca de Montilivi, integrada dins l’estructura de la Biblioteca de la UdG, ofereix servei de 
manera conjunta a quatre centres, entre ells la FD. L’edifici comunica amb la FD i ocupa un espai de 
6.887,75 m2 de superfície, amb 1.046 punts de lectura i altres espais per a treball en grup i aules 
polivalents. El seu parc informàtic és de 160 equips de sobretaula i 14 netbook per aules mòbils. 
Com a Biblioteca de Campus compleix amb els estàndards de qualitat establerts per la Red de 
Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN) oferint 1 punt de lectura per cada 7 estudiants. Les 
1.046 places que s’ofereixen es reparteixen per cobrir les diferents necessitats d’estudi: punts 
individuals, aules d’estudi en grup i sales de conferències.  

La Biblioteca de Montilivi disposa d’un dels fons bibliogràfics en Dret de danys més importants de 
l’Estat espanyol i que aporta un gran valor afegit al màster que s’acredita. A aquest material cal 
afegir el fons bibliogràfic propi de l’Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la UdG (IDPEC) 
format per un total de 7.429 llibres que aquesta institució de recerca a la qual està adscrit el Màster 
en Dret de danys ha adquirit des de l’any 2002. Aquests llibres estan disponibles a la Biblioteca de 
Montilivi per a la consulta de tots els col·lectius, inclosos els estudiants. L’institut té la seva seu i 
instal·lacions a la FD, i està dotat d’un fons especialitzat únic a l’Estat espanyol, adquirit 
exclusivament amb el finançament del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades obtingut 
per projectes de recerca i en els quals participa bona part del professorat de la titulació, o de la UdG. 
El fons es troba a disposició dels estudiants durant la seva estada a la Universitat  i el personal docent 
sovint recomana la lectura d’algunes de les seves obres a l’alumnat. D’aquesta manera el material 
bibliogràfic que pertany a l’Institut esdevé molt rellevant en un màster de recerca com és el Màster 
en Dret de danys. 

L’any 2019 l’activitat de la Biblioteca de Montilivi va ser elevada i se situà en 724.489 visites (16.576 
més que l’any anterior i amb una mitjana de visites diàries de 3.040 usuaris de dilluns a divendres i 
de 959 els cap de setmana i festius els mesos d’activitat acadèmica). També hi ha haver un total de 
28.954 préstecs de documents (1.914 més que l’any 2018). Seguint amb l’evidència [E.3.5.5.1 
recursos documentals Biblioteca UdG; https://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/9755] queda palès 
que la Biblioteca Montilivi registra una activitat considerable. També l’any 2019 la Biblioteca ha 
rebut 325.107 consultes a bases de dades (50.423 més que el 2108). L’any 2019 s’han descarregat 
de la Biblioteca Digital una total de 289.552 articles de revista (24.783 més respecte 2018) i 53.370 
capítols de llibres (10.812 més respecte l’any 2018).  

La Biblioteca de Montilivi concentra prop del 40% del fons bibliogràfic de la UdG així com la major 
part de consultes i préstecs dins la UdG o per a usuaris d’altres institucions [E.3.5.5.1 recursos 
documentals Biblioteca UdG]. La seva col·lecció inclou la bibliografia recomanada a totes les 
assignatures de grau, que és revisada anualment, a més de bibliografia especialitzada i els fons 
especials producte de donatius i llegats de personalitats intel·lectuals i acadèmiques rellevants 
(recentment incorporat el donatiu de Lluís Maria de Puig). Els fons disponibles es complementen i 
amplien amb l’accés al Préstec Universitari Consorciat en l’àmbit del Consorci de Serveis 

https://biblioteca.udg.edu/ca
https://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/9755
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Universitaris de Catalunya (CSUC) i amb el Servei d’Obtenció de Documents (SOD). La minoració en 
l’adquisició de fons impresos en els darrers anys s’ha compensat amb l’increment en la disponibilitat 
de recursos digitals: bases de dades, llibres electrònics i revistes electròniques, accessibles des de 
dins i des de fora del Campus [E.3.5.5.1 recursos documentals Biblioteca UdG]. Un 79% del PDI 
enquestat del campus de Montilivi atorga entre un 4 i un 5 sobre 5 al fons bibliogràfic manifestant 
que cobreix les necessitats per docència i recerca. Especialment amb la crisi COVID19 s’han 
incrementat les col·leccions de llibres electrònnics (Tirant Online o Aranzadi a més d’altres títols 
individuals). 

La Biblioteca participa en el projecte Dialnet buidant 28 títols de revista, i 117 títols de llibres que 
equivalen a un total de 5.442 articles i 766 capítols entrats en aquest repositori científic fins al 2019. 
Una bona part són revistes molt utilitzades en l’àmbit del dret i també s’hi han entrat a petició del 
PDI de la Facultat les seves publicacions. 

D’acord amb l’Enquesta sobre l’ús de recursos i serveis de la Biblioteca. Estudiants, PDI i PAS” 
realitzada l’any 2019, els serveis més utilitzats pels estudiants (inclosos els de màster) són: el préstec 
de llibres (70,80%), el Cercador/Catàleg de la UdG (62,70%) i la consulta del web de la Biblioteca 
(62,70%). L’any 2018 es realitzaren 516 reserves d’aules dels espais de la Biblioteca que han 
representat 2.588 hores d’ocupació (un 64,92% de cabines i un 35,08% d’aules). Pel que fa a la 
valoració dels espais fetes pels estudiants, un 80% valoraren entre un 7 i un 10 el mobiliari i el espais 
en general, un 64% valoraren entre un 7 i un 9 les sales de treball en grup, un 69% valoraren entre 
un 6 i un 9 l’equipament informàtic i un 70% aproximadament valoraren entre un 7 i un 10 aspectes 
com la il·luminació, la neteja, la cobertura wifi, silenci o la climatització. Pel que fa al PDI un 92% 
valoraren les instal·lacions entre un 4 i un 5 sobre 5 [E.3.5.5.2 resultats enquesta Biblioteca; 
https://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/16663] .  

Així mateix, la Biblioteca de Montilivi ofereix serveis de formació als estudiants de les titulacions de 
la FD. L’any 2019 es programaren un total de 19 sessions amb 353 assistents tant per formació bàsica 
i orientada al TFG i al TFM. També s’han realitzat 107 sessions d’assessorament documental que han 
comportat 113 hores. En aquestes sessions, els documentalistes responen a les necessitats 
d’informació dels usuaris en temes tant varis com ara la consulta de materials, els drets d’autor, la 
manera de citar documents, el funcionament de bases de dades, els repositoris, el sistema 
d’identificació universal ORCID, entre altres. Segons els resultats de l’enquesta als estudiants un 
31,8 % han utilitzat les sessions d’assessorament, d’aquests el 79% les valoren entre un 8 i un 10 
sobre 10. Un 72,7% ha rebut formació en algun moment dels seus estudis.  Del curs 2019/2020 cal 
destacar que durant el confinament i les fases de desescalada per la crisi del COVID19, entre març i 
juny, la Biblioteca de la UdG va realitzar més de 1000 assessoraments virtuals (correu, telèfon, 
videoconferències,…), del quals 110 van ser a estudiants de la Facultat de Dret amb un total de 77 
hores. 

Una de les sessions de formació de la Biblioteca de Montilivi és adreçada als estudiants del Màster 
en Dret de danys i forma part del programa d’activitats de la sessió de benvinguda de cada edició 
dels estudis que es fa el mes de gener. Els estudiants assisteixen a aquesta sessió de formació per 

http://hdl.handle.net/10256/16663
https://twitter.com/udgbiblioteca/status/1272856177660121090?s=21
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obtenir un primer coneixement del fons bibliogràfic específic de la matèria de Dret de danys. Els 
estudiants fan una visita guiada de les instal·lacions i coneixen els recursos bibliogràfics disponibles 
i el personal de la biblioteca especialista en l’àmbit del Dret i el funcionament dels serveis. A la 
mateixa sessió els estudiants reben explicacions sobre com emprar Aranzadi/Westlaw, LexisNexis, 
CENDOJ, EUR-Lex, entre altres, i se’ls facilita unes guies d’usuari de les bases de dades. En la mesura 
que es tracta d’unes fonts vàlides per a la cerca de materials legislatius, jurisprudencials i de la 
doctrina científica, l’aprenentatge que adquireixen els estudiants a la sessió formativa duta a terme 
per la Biblioteca de Montilivi esdevé molt important de cares a les consultes realitzades amb 
posterioritat durant l’estada a la UdG, especialment a l’hora de fer lectures complementàries sobre 
el programa de les assignatures i per a l’elaboració del TFM.  
 
La satisfacció dels usuaris amb la Biblioteca és molt elevada, tal com demostra l’enquesta sobre la 
satisfacció dels graduats en Dret de la UdG de l’any 2017, on el paràmetre “Els recursos facilitats 
pels serveis de biblioteca i de suport a la docència han respost a les meves necessitats” rep una 
valoració de 7,5, sent la mitjana de les universitats catalanes un 7,2, i un 80,6 per 100 de les 
respostes expressa la seva satisfacció, sent un 72,4 per 100 en el cas de la mitjana de les universitats 
catalanes. Es tracta dels nivells de satisfacció més elevats de les universitats catalanes, després de 
la Universitat Pompeu Fabra. Per col·lectius, els estudiants de la UdG mostren globalment un grau 
de satisfacció elevat. La resposta a la pregunta “quina qualificació global donaries a la Biblioteca?” 
de l’enquesta elaborada per la mateixa universitat, rep una qualificació mitjana de 7,7 en una escala 
de 1 a 10. Les qualificacions més repetides són: 7, 8 i 9, que aglutinen el 80% de les valoracions. El 
grau de satisfacció és també alt en relació amb l’ajuda i l’assessorament dels bibliotecaris-
documentalistes, el 76% d’usuaris que n’han rebut suport valoren el servei entre un 7 i un 10. Quant 
a l’opinió del professorat sobre el servei de la Biblioteca, dades del 2015 [E.3.5.5.2 resultats 
enquesta Biblioteca], mostren una valoració globalment molt positiva (en una escala de 0 a 5, el 60% 
respon amb la màxima puntuació i el 34% puntuen amb un 4). Per la seva banda, un 79% del 
professorat consultat considera (puntuant entre 4 i 5) que la Biblioteca cobreix les seves necessitats 
bibliogràfiques pel que fa al desenvolupament de la seva recerca i docència; els recursos i serveis 
de la Biblioteca pels quals es demana valoració obtenen qualificacions molt altes: la majoria (89%) 
valora les instal·lacions com a adequades o molt adequades, al voltant d’un 75% com a eficient o 
molt eficient el servei d’adquisició de llibres, el servei de préstec interbibliotecari, la Biblioteca 
Digital i el catàleg, al voltant del 60% com a útil el gestor bibliogràfic i en un 56% el repositori Digital 
(Dugi). Cal destacar l’excepcionalment alta satisfacció amb la qualitat de l’atenció rebuda, essent un 
80% els que responen que se senten molt ben atesos. Els resultats són molt similars als obtinguts a 
partir de  l’enquesta feta per la Biblioteca, on un 84,5%  de les respostes dels estudiants valoraren 
globalment els serveis de biblioteca entre un 7 i un 9 (sobre 10), i en el cas del PDI un 93,8%  
valoraren globalment els serveis entre un 4 i un 5 (sobre 5). 
 
 
La Biblioteca té definit un pla estratègic “Òrbita 18-22” (que es pot veure al repositori 
http://hdl.handle.net/10256/15354). L’any 2019 s’han assolit total o parcialment 29 objectius i 
només 2 no s’ha realitzat i s’han postposat al 2020. 

http://hdl.handle.net/10256/15354
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La Biblioteca del campus está en contacte permanente amb la Biblioteca de l’Il·lustre Col·legi de 
l’Advocacia de Girona (ICAG) amb qui manté un conveni que es renova anualment. 
 
Així mateix, un altre servei de la UdG, el Centre de Documentació Europea (CDE) 
https://www.udg.edu/es/aer/cde), que es troba ubicat a la Biblioteca del Campus de Montilivi, 
ofereix d’una banda suport a la recerca del professorat en temes europeus, i de l’altra suport a la 
docència per exemple fent sessions explicatives i formatives sobre el web de la Unió Europea, i 
l’accés a EURLEX (Portal de Dret de la Unió Europea) en el marc de les assignatures del professorat 
de la facultat que ho demana. També fa formació en el màster de l’advocacia. El CDE disposa d’una 
documentalista especialitzada en la Unió Europea que és qui gestiona el fons bibliogràfic i 
normalment atén les consultes més específiques dels usuaris que varen ser 325 el 2016/17,  316 el 
curs 2017/18, 343 el curs  2018/19, 356 el curs 2019-20 tot i que aquestes dades són indicatives 
doncs les consultes més genèriques les rep la resta del personal de la Biblioteca que col·labora en el 
préstec i fa atenció al públic. El préstec de les mononografies ha estat: 2017 (77 préstecs, 75 
renovacions), 2018 (85 préstecs,  77 renovacions), 2019 (47 préstecs,  60 renovacions), 2020 (14 
préstecs,  27 renovacions). Pel que fa a les revistes són de lliure accés.  
 
Com ja s’ha esmentat anteriorment en una part de la Biblioteca Montilivi s’hi ubica un altre servei 
de la UdG, el ja referit Centre de Documentació Europea que està relacionat amb el Europe Direct 
Girona. Disposa d’una documentalista especialitzada en la Unió Europea que és qui gestiona el fons 
bibliogràfic i normalment atén les consultes específiques dels usuaris que l’any 2018 varen ser de 
250 consultes amb cita prèvia i 1.080 consultes, ateses majoritàriament per correu electrònic i 
telèfon. Les consultes estan relacionades amb aspectes de mobilitat de treballadors, informació 
sobre ajuts europeus i s’organitzen accions de sensibilització a les comarques gironines. El número 
de consultes esmetat és relatiu ja que les més genèriques les rep la resta del personal de la Biblioteca 
així com la gestió del préstec (78 documents el curs 2018-2019).  
 

Per últim, es considera important destacar que els estudiants del Màster en Advocacia, acreditant 
aquesta condició, tenen accés a la Biblioteca del Il·lustre Col·legi de l’Advocacia i als cursos formatius 
que ofereix l’ICAG i, també, tenen accés (sense cost per a ells) a la plataforma online Lexhow, que 
ofereix un simulador per preparar l’examen estatal d’accés a l’advocacia www.lexhow.com. 
 
 
 
Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius 
 
EVIDÈNCIES: 
   

Codificació Descripció Subministrador 

3.6.1 Documentació del SGIQ sobre els processos 
dels programes formatius per afavorir GPA 

https://www.udg.edu/es/aer/cde
http://europedirect.udg.edu/
http://europedirect.udg.edu/
http://www.lexhow.com/
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l’aprenentatge de l’estudiant i la recollida i 
anàlisi de resultats 

3.6.2 MDD i 3.6.2 MA Mostres d’exàmens de les assignatures 
seleccionades  GPA 

3.6.3  Reglament del TFM del MA  Coordinació màster 
3.6.4 MDD i 3.6.4 MA Llistats de temes del TFM del MDD i del MA Coordinació màster 
3.6.5  Instruccions comunes sobre el TFM del MA Coordinació màster 

3.6.6 Fulletó Diari de Girona màsters UdG – notícia 
estudiant MA Coordinació màster 

3.6.7 Model d’acta del TFM del MA Coordinació  màster 
3.6.8  Vídeos simulacions TFM del MA Coordinació màster 
3.6.9 MA Model memòria estudiant Pràctiques externes Coordinació màster 
3.6.10 MA Model informe tutor Pràctiques externes Coordinació màster 

 
6.1. Les activitats de formació són coherents amb els resultats d’aprenentatge pretesos, que 
corresponen al nivell del MECES adequat per a la titulació. 
 
Anualment, el professorat responsable de cada assignatura ha de complimentar la fitxa de disseny 
de l’assignatura amb la informació de la memòria i els petits canvis anuals d’actualització. Davant 
qualsevol dubte pot parlar amb el vicerectorat de Docència i Planificació Acadèmica o, en funció de 
la naturalesa de la consulta, amb l’Institut de Ciències de l’Educació, el Servei Informàtic o el Gabinet 
de Planificació i Avaluació. La coordinació de l’estudi supervisa que les fitxes estiguin actualitzades 
abans del període de matrícula. 
 
Les guies docents de les assignatures inclouen el temari, les competències, les activitats de formació 
i el sistema d’avaluació, estan disponibles des de la web dels estudis:  
 
https://www.udg.edu/ca/masters-en-dret-i-economia/Master-en-Advocacia/Pla-destudis 
 
https://www.udg.edu/ca/masters-en-dret-i-economia/Master-en-Dret-de-Danys/Pla-destudis 
  
Durant el curs 2019-20 s’ha implementat un canvi particular que ha consistit en afegir una pestanya 
nova, Modificació disseny, on deixar constància de la modificació de les activitats, de l’avaluació i 
l’adaptació dels sistema de tutoria i comunicació del professorat amb els estudiants, necessaris per 
adaptar l’assignatura als canvis en la docència durant el període de confinament com a 
conseqüència de la pandèmia de la Covid-19. 
  
De cares al curs vinent, i com a conseqüència de l’aprovació de la Normativa reguladora dels 
processos d'avaluació i qualificació dels estudiants , les fitxes incorporen una sèrie de canvis, els més 
importants dels quals són l’adició d’una pestanya nova sobre Tutoria i comunicació, establiment de 
les activitats d’avaluació recuperables i la determinació dels requisits mínims per aprovar. 
 

https://www.udg.edu/ca/masters-en-dret-i-economia/Master-en-Advocacia/Pla-destudis
https://www.udg.edu/ca/masters-en-dret-i-economia/Master-en-Dret-de-Danys/Pla-destudis
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MÀSTER EN ADVOCACIA (MA) 
 
El Màster Universitari en Advocacia va ser verificat per la Comissió de Verificació i Acreditació de 
Plans d’Estudi del Consejo de Universidades el 19 de setembre de 2012 i acreditat pel Ministerio de 
Justicia i el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte el 30 de desembre de 2013. El Màster 
s’adequa al que preveu la Llei 34/2006, de 30 d’octubre, sobre l’accés a les professions d’Advocat i 
de Procurador dels Tribunals i al RD 775/2011, de 3 de juny, que n’aprova el Reglament.  
 
És necessari destacar que l’avaluació del dia 10 de juny de 2010 per la Comisión Específica de 
Ciencias Sociales y Jurídicas de la Comisión de Evaluación de Calidad va emetre una valoració global 
de Acreditado en progreso de excelencia. 
 
El MA recull dos dels tres pilars que la Llei 34/2006 preveu per a assolir una capacitació professional 
que permetrà l’exercici de la professió d’advocat. Primer, un curs formatiu que permet adquirir un 
conjunt de competències professionals específiques i, segon, un període de pràctiques externes. El 
tercer pilar és la prova d’avaluació de l’aptitud professional per a l’exercici de la professió d’advocat 
(examen estatal d’accés a l’advocacia). 
 
Gairebé totes les assignatures del MA són impartides conjuntament per professorat provinent de la 
FD i dels Col·legis d’Advocats participants. L’excepció la trobem en La professió d’advocat, 
assignatura que imparteixen únicament els professionals dels Col·legis i que es duu a terme a la seu 
del l’ICAG, i les Pràctiques Externes (PE) — que és coordinada per la coordinadora del Màster, que 
és una professora de la Facultat de Dret- amb la participació de la coordinadora de pràctiques dels 
Col·legis. La gestió de la fitxa de les assignatures, o l’entrada de notes a les actes, són funcions que 
fins al curs 2020-2021 només podia assumir el professorat contractat per la UdG, i a La professió 
d’advocat es plantejava un problema en no haver-hi aquesta figura entre els docents que la 
imparteixen. Això feia que fins al curs 2020-2021 fos la coordinadora qui assumís aquestes tasques 
internes. Aquest aspecte era un objectiu de millora (6.1 IA/16/28) que finalment i a partir d’enguany 
s’ha solucionat i es pot tancar satisfactòriament. Els docents de totes les assignatures del màster  ja 
tenen accés a la gestió de les assignatures, uns, com a professors UdG i, els altres, amb la seva 
incorporació al pla docent prèvia venia docendi. 
 

Codi Objectiu Seguiment Tancada 
IAI/16/2
8 

Que la coordinació no hagi d’assumir tasques 
afegides i que el professorat de l’assignatura pugui 
gestionar directament. 

Resolta Sí 

 
El ventall de coneixements, aptituds i habilitats que han de complir els futurs advocats, així com la 
diversitat del pla d’estudis del Màster, queda representat en les assignatures que s’han seleccionat 
per a la discussió d’aquest estàndard 6. Són les següents:  

• Assignatura 1: Litigació civil (primer curs, segon semestre, 9 ECTS)  
• Assignatura 2: Assessorament i litigació penal (segon curs, primer semestre, 10 ECTS)  
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• Assignatura 3: Treball final de Màster (TFM) (segon curs, primer semestre, 6 ECTS)  
• Assignatura 4: Pràctiques externes (PE) (primer curs, segon semestre, 16 ECTS; i segon curs, 

primer semestre, 14 ECTS). 
 

El variat ventall de coneixements, actituds i habilitats necessàries per a exercir la professió d’advocat 
queda representat en les assignatures seleccionades. En la tria s’ha optat per una assignatura de 
cada curs acadèmic, a més del TFM i les Pràctiques Externes (PE) que es desenvolupen en els dos 
cursos. Són el TFM i les Pràctiques Externes els que permeten l’especialització dels alumnes donat 
que totes les assignatures del pla d’estudi són obligatòries. 

 
Assignatura 1: Litigació civil. És una assignatura de primer curs de segon semestre de 9 ECTS. 
L’assignatura té per objecte l’estudi del procés civil, l’arbitratge i la mediació. Amb la realització de 
classes basades en casos i supòsits pràctics s’analitzen les normes processals (LEC, Llei d’arbitratge, 
etc.) per estudiar el procés civil de declaració, la jurisdicció i competència, la demanda i contestació, 
la prova, els recursos ordinaris i extraordinaris, els processos en matèria de família i capacitat, els 
processos en matèria d’arrendaments, el procés monitori, el procés d’execució, l’execució 
provisional, l’embargament i fase de constrenyiment, l’execució de condemnes no pecuniàries, les 
mesures cautelars, l’arbitratge i la mediació, la competència judicial internacional, el reconeixement 
i execució de sentències estrangeres, l’assistència judicial internacional, el recurs preferent i sumari, 
i, per últim, el recurs d’empara, amb l’examen de la demanda, el procediment, la suspensió de l’acte 
i la reparació de les vulneracions del dret. 
 
A través de les classes i les activitats d’avaluació es pretén que els alumnes desenvolupin habilitats 
per aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a la 
qual s’enfronten els advocats en l’exercici de la professió. En concret, es treballen les competències 
B1, B2, B3, B4, B5, CE2, CE3, CE10 a través de classes expositives, simulacions judicials i la prova 
d’avaluació. 
 
Activitats i Competències 
  
 Descripció Competències 

 - Classes expositives  

 - Simulacions B2, B3, B4, CE2 ,CE3, CE10,  

 - Prova d'avaluació B1,B2,B3,B4,B5,CE3,CE3,CE10 

   

   
Competències 
 
B1 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un 
context de recerca 

B2- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de 
contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi 
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B3- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent 
incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis 

B4- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no 
especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats 

B5- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura 
autodirigit o autònom 

CE2- Conèixer les tècniques dirigides a l'esbrinament i establiment dels fets en els diferents tipus de procediment, especialment la producció de 
documents, els interrogatoris i les proves pericials 

CE3- Conèixer i ser capaç d'integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccionals nacionals i internacionals 

CE10- Desenvolupar destreses i habilitats per a l'elecció de l'estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels 
diferents àmbits de la pràctica professional. 

 
L’equip de docents de l’assignatura està format per cinc professors de la Facultat i dos advocats 
provinents dels Col·legis d’Advocats. Els professors UdG, quatre són professors del Departament de 
Dret Públic, que pertanyen a les àrees de  Dret Processal ( 1 CU,  1 TU i 1 professor doctor visitant) i 
de Dret Constitucional (1 associat, advocat), i un és professor titular d’universitat de l’àrea de Dret 
Internacional Privat del Departament de Dret Privat. 
 
Assignatura 2: Assessorament i litigació penal. Es tracta d’una assignatura de segon curs de primer 
semestre de 10 ECTS. L’assignatura pretén analitzar els fonaments de la responsabilitat penal 
(Teoria del Delicte) des de la perspectiva de l’exercici pràctic de l’Advocacia. A partir de classes tipus 
case-law basades en casos reals s’entra a analitzar els temes dels que tracta el supòsit de fet. En 
concret s’estudien les principals figures delictives, des de la perspectiva del exercici pràctic de 
l’advocacia, amb especial èmfasi en les últimes reformes penals, així com les qüestions principals 
relatives a l’execució de la pena. Igualment es treballa la litigació, detallant el sumari i les diligències 
prèvies; la imputació; les mesures limitatives de drets fonamentals; l’acció civil derivada de delicte; 
les mesures cautelars; especialment la detenció i la presó provisional; el sobreseïment; la prova i el 
judici oral; les conformitats; els recursos; els procediments penals especials; el procediment davant 
el tribunal del jurat i els judicis ràpids.  
 
L’equip de docents de l’assignatura està format per quatre professors de la Facultat i dos advocats 
provinents dels Col·legis d’Advocats. Els professors UdG, dos són professors associats de Dret 
Processal (advocats i doctor) i els altres dos són professors de Dret Penal (1 CU i 1 Magistrat-Jutge). 
 
A través de les classes i de les activitats d’avaluació es vol aconseguir que els alumnes tinguin les 
habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en 
gran manera autodirigit o autònom; coneguin i siguin capaços d’integrar la defensa dels drets dels 
clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccionals nacional i internacionals; desenvolupin 
destreses i habilitats per a l’elecció de l’estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients 
tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional. 
 
En concret es treballen les competències B2, B3, B5, CE3, CE10 a través d’activitats de preparació i 
simulació d’un judici oral. 
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Pel que fa a les assignatures hem de concloure, doncs, que la metodologia docent s’alinea 
satisfactòriament amb els resultats d’aprenentatge i que les evidències documentades dels 
assoliments dels estudiants posen de manifest l'alt nivell de formació dels estudiants i satisfan molt 
adequadament els requisits del nivell especificat en el MECES per a la titulació [E.3.6.2 MA mostres 
d’exàmens]  
 
Treball final de Màster (TFM). Es tracta d’una assignatura de segon curs de primer semestre de 6 
ECTS. Consisteix en l’elaboració d’un informe escrit sobre un cas o qüestió jurídica pràctica, que bé 
pot estar extret de la realitat o haver estat dissenyat ad hoc de manera que plantegi qüestions i 
problemes de fons en relació amb l’assessoria jurídica o la litigació i, a partir del curs 2019-2020, pot 
consistir en una simulació judicial. De tal manera que els estudiants poden escollir entre una de los 
dues opcions de TFM següents: a) l’elaboració d’un informe escrit sobre un cas o qüestió jurídica 
pràctica i la seva defensa oral; b) la simulació judicial, consistent en l’elaboració individual dels 
escrits judicials (part escrita) i la realització del judici (part oral) a l’Escola Judicial del CGPJ amb la 
participació dels jutges en formació a l’Escola Judicial. Per les especialitats de TFM que tracten 
matèries que no són objecte de preparació a l’Escola Judicial, com són, per exemple, dret de 
societats, dret concursal i dret europeu, les simulacions judicials es fan a la Sala de Vistes de la 
Facultat de Dret, amb la col·laboració de jutges de l’especialització mercantil i professionals de 
reconegut prestigi en el dret europeu, respectivament, per actuar com a jutges de la simulació 
judicial. A més, a la simulació judicial també hi poden participar els alumnes de primer curs del 
Màster en el paper de parts i testimonis, de manera que s’han d’implicar en el cas jurídic, participen 
de l’aprenentatge d’una simulació judicial i és una preparació del TFM que hauran de dur a terme a 
segon curs. És important destacar que en finalitzar la simulació judicial, els membres de la comissió 
avaluadora del TFM i els jutges o membres del tribunal “simulat” exposen les seves respectives 
opinions i formacions (professors, advocats i jutges) sobre el desenvolupament de les simulacions 
que resulta molt il·lustrativa i formativa. [E.3.6.8 MA Vídeos simulacions del TFM]  
 
En estreta col·laboració, els Col·legis d’Advocats conjuntament amb els professors de la Facultat 
preparen diferents supòsits pràctics i, d’entre aquests, l’alumne escull d’acord amb el seu àmbit 
jurídic preferit; model administratiu, mercantil, penal, civil, laboral, tributari o Dret Unió europea 
[E.3.6.4 MA llistat de temes del TFM]. En relació amb cada àmbit, hi ha per part de la Facultat i 
professors per part dels Col·legis als quals l’alumne pot adreçar-se a fi que el guiïn i orientin en la 
resolució del cas pràctic [E.3.6.5 MA instruccions comunes sobre el TFM]. 
 
S’ofereix als alumnes, doncs, que triïn l’àmbit jurídic (penal, civil, mercantil, laboral, administratiu, 
tributari o dret europeu) sobre el que volen realitzar el TFM i d’aquesta manera es complementa la 
formació en els diferents àmbits jurídics que han obtingut a través de les assignatures obligatòries, 
amb l’especialitat que cadascú vol. Tota la informació relativa als supòsits pràctics, assignació dels 
tutors, o defensa davant els tribunals està disponible a la intranet de l’assignatura, és la 
coordinadora del Màster la responsable de la gestió de la fitxa de l’assignatura i de tots els aspectes 
de coordinació entre els diferents actors implicats. Els alumnes han de demostrar que posseeixen i 
comprenen coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el 
desenvolupament i/o aplicació d’idees, han de saber comunicar les seves conclusions i els 
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coneixements i raons últimes que les sustenten, han de conèixer i saber aplicar els drets i deures 
deontològics professionals, han d’identificar els requeriments de prestació i organització 
determinants per a l’assessorament jurídic, han de desenvolupar destreses i habilitats per a l’elecció 
de l’estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels 
diferents àmbits de la pràctica professional, han de saber exposar de forma oral i escrita fets, i 
extreure argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari al qual 
vagin dirigides, d’acord si escau amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental. Les 
competències que es treballen són la B1, B4, CE5, CE8, CE10, CE13 a través de les activitats de 
resolució d’un supòsit pràctic i la seva defensa oral. 
 
B1 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un 
context de recerca 

B4- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no 
especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats 

CE5- Conèixer i saber aplicar els drets i deures deontològics professionals en les relacions de l'advocat amb el client, les altres parts, el tribunal o autoritat 
pública i entre advocats 

CE8- Saber identificar els requeriments de prestació i organització determinants per a l'assessorament jurídic. 

CE10- Desenvolupar destreses i habilitats per a l'elecció de l'estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències 
dels diferents àmbits de la pràctica professional. 

CE13- Saber exposar de forma oral i escrita fets, i extreure argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari al qual vagin 
dirigides, d'acord si escau amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental. 

 
La valoració que fem és que les evidències documentades dels assoliments dels estudiants posen de 
manifest que el TFM responen molt satisfactòriament al perfil formatiu i al nivell MECES requerit 
per la titulació i que els TFM responen a una planificació temàtica concorde als grups i línies de 
recerca o de transferència de coneixement del professorat. 
 
Pràctiques externes (PE). Es tracta de dues assignatures, una és de primer curs de segon semestre 
de 16 crèdits ECTS que equival a 400h (PE I), i l’altra és de segon curs de primer semestre de 14 
crèdits ECTS que equival a 350h (PE II). Com que la seva organització, desenvolupament i 
competències són iguals, ho exposem sense diferenciar-les i les evidències que s’aporten 
corresponen a PE I. En el desenvolupament de les PE  els estudiants hauran d’enfrontar-se a 
problemes deontològics professionals; familiaritzar-se amb el funcionament i la problemàtica 
d’institucions relacionades amb l’exercici de les professions d’advocat i procurador, conèixer 
l’activitat d’altres operadors jurídics, així com de professionals relacionats amb l’exercici de la seva 
professió; rebre informació actualitzada sobre el desenvolupament de la carrera professional i les 
possibles línies d’activitat, així com sobre els instruments per a la seva gestió; i desenvolupar les 
competències i habilitats necessàries per a l’exercici de les professions d’advocat. A través de les PE 
els alumnes poden arribar a desenvolupar i treballar la totalitat de les competències que contempla 
la memòria, tot dependrà de les tasques concretes que se’ls hi encomanin i del despatx que l’aculli. 
 
Seguint la mateixa filosofia que el TFM, els alumnes poden especialitzar-se a través de les PE, ja que 
se’ls permet que triïn l’àmbit que més els interessa (civil, mercantil, laboral, administratiu, penal, 
estrangeria i dret europeu). Els Col·legis d’Advocats, com a responsables de les PE, centralitzen les 
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sol·licituds dels alumnes en les que a banda de l’àmbit també s’intenta, en la mesura del possible, 
tenir en compte la zona geogràfica i l’horari (matí o tarda) de preferència. El coordinador de PE dels 
Col·legis (membre de l’ICAG) és qui fa les assignacions d’acord amb les ofertes presentades a través 
d’un pla de treball. Bona part de les PE es duen a terme en despatxos d’advocats, tot i que també 
és possible fer-ho a l’administració o en departaments jurídics d’empreses. En el calendari oficial 
del màster s’ha previst un període per desenvolupar les PE atenent a 5 hores diàries, de totes 
maneres es permet que l’alumne i el despatx acollidor pactin l’horari sempre que es respecti el 
nombre total d’hores, la qual cosa pot comportar modificacions en el calendari individual. A fi de 
millorar el sistema d’assignació de despatxos, s’utilitza l’aplicatiu informàtic que s’utilitza en el Grau, 
però adequant-lo a les particularitats del Màster. 
 
Les evidències documentades dels assoliments dels estudiants posen de manifest que les pràctiques 
externes responen molt satisfactòriament al perfil formatiu i al nivell MECES requerit per la titulació 
i que les entitats que participen com a centres de pràctiques són molt adequades per al 
desenvolupament de les pràctiques externes [E.3.6.9 model memoria de les PE]; [E.3.6.10 model 
informe tutor de les PE]. 
 
El pla de millora fa referència al subestàndard 6.1. en relació al Màster en Advocacia en els termes 
següents: 
 

Codi Objectiu Seguiment Tancada 

IAI/16/2
8 

Que la coordinació no hagi d’assumir tasques 
afegides i que el professorat de l’assignatura pugui 
gestionar directament  

Resolta Sí 

IAI/16/3
3 

Visibilitzar les especificitats del TFM i resoldre els 
dubtes 
 

Resolta Sí 

IAI/16/3
4 

Gestionar l’assignació de las pràctiques externes 
mitjançant l’aplicatiu 
 

Resolta Sí 

 
Pel que fa a l’objectiu indicat en el pla de millora relatiu a què la coordinació no hagi d’assumir 
tasques afegides de l’assignatura, i que es refereix a l’assignatura  La professió d’advocat, s’ha pogut 
resoldre aquest any 2020, fins a enguany la coordinadora del Màster continuava realitzant les 
tasques de gestió interna (gestió de la fitxa de les assignatures, entrada de notes a les actes, penjar 
la documentació al Moodle i la comunicació als alumnes), ja que aquesta assignatura la imparteixen 
únicament els professionals del Col·legis i no tenien autorització per accedir a les actes ni al Moodle. 
En tot cas, la comunicació i col·laboració entre els operadors (professionals, personal administratiu 
de l’ICAG i coordinadora MA) és estreta i molt fluida, permetent que l’assignatura es desenvolupés 
amb normalitat i satisfacció acadèmiques. A partir d’aquest curs 2020-2021 es pot tancar l’objectiu 
de millora per haver-lo assolit satisfactòriament. 
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La gestió de l’assignació de les pràctiques externes es realitza satisfactòriament a través de 
l’aplicatiu de la Facultat, ja que s’ha adequat l’aplicatiu de les pràctiques externes de la Facultat de 
Dret a les especificitats (tant en oferta com en terminis per a la seva d’assignació) de les pràctiques 
externes del Màster. A més des d’aquest curs 2019-2020 s’ha millorat la gestió de l’aplicatiu de tal 
manera que les pràctiques externes constaran al Suplement Europeu del Títol (SET).  
Quant a l’objectiu de fer visible les especificitats del TFM, ja hem indicat (subestàndard 1.4) que des 
de la Facultat s’ha desenvolupat una Guia multimèdia per l’elaboració del TFM, tant pels treballs 
finals de grau (TFG) com de màster (TFM) a l’abast dels estudiants des del curs 2019-2020. 
Tanmateix, hem elaborat un Reglament de TFM propi i específic pel MA, partint de l’experiència del 
nou format de TFM que hem introduït en aquest curs 2019-2020 i iniciat, amb caràcter pilot, el curs 
2017-2018.  Els canvis consisteixen a afegir un nou format de TFM al ja existent, de tal manera que 
els estudiants poden escollir entre una de les dues opcions de TFM següents: a) l’elaboració d’un 
informe escrit sobre un cas o qüestió jurídica pràctica i la seva defensa oral; b) la simulació judicial, 
consistent en l’elaboració individual del escrits judicials (part escrita) i la realització del judici (part 
oral) a l’Escola Judicial del CGPJ amb la participació dels jutges en formació a l’Escola Judicial. Per 
les especialitats de TFM que tracten matèries que no són objecte de preparació a l’Escola Judicial, 
com són, per exemple, dret de societats, dret concursal i dret europeu, les simulacions judicials es 
fan a la Sala de Vistes de la Facultat de Dret, amb la col·laboració de jutges de l’especialització 
mercantil i professionals de reconegut prestigi en el dret europeu, respectivament, per actuar com 
a jutges de la simulació judicial. A més, a la simulació judicial també hi poden participar els alumnes 
de primer curs del Màster en el paper de parts i testimonis, de manera que s’han d’implicar en el 
cas jurídic, participen de l’aprenentatge d’una simulació judicial i és una preparació del TFM que 
hauran de dur a terme a segon curs. És important destacar que en finalitzar la simulació judicial, els 
membres de la comissió avaluadora del TFM i els jutges o membres del tribunal “simulat” 
(professors, advocats i jutges) exposen i formulen les seves respectives opinions i observacions 
sobre el desenvolupament de la simulació (part escrita i part oral), amb torn de resposta per part 
de l’estudiant, el que resulta molt il·lustratiu i formatiu [E.3.6.8 MA vídeos simulacions TFM]. 
  
És molt positiva la valoració que en fan tots els operadors que han participat en aquest nou format 
de TFM consistent en una simulació judicial. En efecte, tant des de la coordinació del TFM, com dels 
tutors i alumnes i els membres dels tribunals del TFM han valorat molt satisfactòriament que el TFM 
consisteixi en la realització d’una simulació judicial com la realitzada en aquest curs 2019-2020.  
 
Taula 6.1. MA Satisfacció dels graduats amb l’experiència educativa global (estàndards 6.1 i 6.2) 

Indicador 2017 2018 

Ensenyament i aprenentatge 6,48 6,12 
Resultats 6,73 5.21 
Suport a l'estudiant 7,77 8,44 
Voluntat de tornar a repetir el mateix títol 71% 75% 
Voluntat de tornar a estudiar a la mateixa universitat 71% 63% 
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n 14 8 
Percentatge de resposta (satisfacció) 26% 15% 

 
 

 
 
 
Taula 6.2.1 MA Satisfacció dels estudiants amb l’actuació docent (Estàndard 6.1 i 6.2) 
 

 Enquestes Categories a avaluar  

Curs  
2018-2019 

Total 
matricu
la  

Percentat
ge 
respostes 

Mètod
es 
docent
s 

Sistema 
avaluació 

Càrreg
a 
treball 

Professorat 
(Atenció 
tutorial) 

Satisfacci
ó global 

Assignatura  
Litigació Civil 

40 6  4,17  3,53 3,77 

        
Assignatura  
Litigació 
Penal 

45 7  4,00  4,09 4,20 

Pràctiques 
externes 

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

TFM ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
 
Cal assenyalar que no es tenen dades de les assignatures Pràctiques Externes i Treball Final de 
Màster (TFM), però adjuntem com a evidencia el testimoni d’un exalumne, publicat al Diari de 
Girona, sobre el grau de satisfacció amb el Màster i, en concret, respecte del TFM i de les practiques 
externes [E.3.6.6 fulletó Diari de Girona sobre màsters UdG – estudiant MA]. 
 
MÀSTER EN DRET DE DANYS (MDD) 
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El pla de millora fa referència al subestàndard 6.1. en relació al Màster en Dret de danys en els 
termes següents: 
 

Codi Objectiu Seguiment Tancada 
IAI/16/3
1 

Adaptar el títol de les assignatures al contingut real 
de cadascuna. 
 

Resolta Sí 

IAI/16/3
2 

Millorar el grau d’especialització dels estudiants del 
Màster que cursen l’itinerari “Fonaments per a 
l’anàlisi del Dret Privat". 
 

Resolta Sí 

 
L’objectiu general del Màster en Dret de danys consisteix en dotar als estudiants d’uns 
coneixements avançats en la matèria des d’una perspectiva acadèmica i d’acord amb les 
competències contemplades a la memòria de l’any 2012. Els estudiants expressen un alt nivell de 
satisfacció amb l’ensenyament i aprenentatge, 7,05 sobre 10 el curs 2017/2018 i 7,86 sobre 10 el 
curs 2018/2019. I la satisfacció de l’estudiant amb el suport rebut encara és més elevat: 8,59 sobre 
10 el curs 2017/2018 i 9,06 sobre 10 el curs 2018/2019 (taula 6.1). 
 
Taula 6.1. MDD Satisfacció dels graduats amb l’experiència educativa global (estàndards 6.1 i 
6.2) 

Indicador 2017 2018 

Ensenyament i aprenentatge 7,05 7,86 
Resultats 6,04 7,92 
Suport a l'estudiant 8,59 9,06 
Voluntat de tornar a repetir el mateix títol 100% 75% 
Voluntat de tornar a estudiar a la mateixa universitat 75% 100% 
n 8 4 
Percentatge de resposta (satisfacció) 32% 14% 

 
Per a valorar les activitats i els resultats d’aprenentatge del Màster en Dret de danys, d’entre les 
quatre assignatures prèviament seleccionades per AQU, s’han seleccionat dues assignatures 
obligatòries, Dret de la responsabilitat civil: fonaments (5 crèdits ECTS) i Fonaments epistemològics 
de la prova de la responsabilitat civil (4 crèdits ECTS), degut al relleu que té cadascuna en el seu 
itinerari, Dret privat de la responsabilitat contractual i extracontractual i Fonaments per a l’anàlisi 
del Dret privat respectivament. La docència d’aquestes assignatures és impartida en un moment 
inicial del programa i ambdues tenen un contingut mixt teòric i pràctic. A més, la persona 
responsable de la primera assignatura és el professor CU Dr. Miquel Martín Casals, de l’àrea de 
coneixement de Dret Civil, i el professor de la segona és el professor titular d’universitat Dr. Jordi 
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Ferrer Beltran, de Filosofia del Dret, ambdues àrees del Departament de Dret Privat. Així mateix  les 
assignatures Dret de contractes i Justificació i funcions de la responsabilitat civil també han estat 
objecte de valoració. Es tracta de dues assignatures obligatòries de cadascun dels dos itineraris 
esmentats, de 4 crèdits ECTS. La docència de “Dret de contractes” és a càrrec pel professor CU Dr. 
Josep Solé Feliu i la docència de “Justificació i funcions de la responsabilitat civil” correspon al 
professor Agregat Dr. Diego Papayannis, els quals pertanyen respectivament a les àrees de 
coneixement de Dret Civil i Filosofia del Dret. I finalment també es farà l’avaluació del Treball de fi 
de màster (18 crèdits ECTS). Hom pot consultar l’evidència 2. Mostres d’exàmens de les assignatures 
seleccionades [E.3.6.2 MDD mostres d’exàmens]. 
 
A continuació es resumeixen les característiques de les assignatures seleccionades per analitzar:  
 
Assignatura 1. Dret de la responsabilitat civil: fornaments. L’assignatura Dret de la responsabilitat 
civil: fonaments és una assignatura troncal, de 5 ECTS i estudia els conceptes bàsics de la part general 
de la responsabilitat extracontractual, com ara el dany, la relació de causalitat, els fonaments de la 
responsabilitat civil, les causes d’exoneració de responsabilitat civil i la pluralitat de causants dels 
dany. 

 
Pel que fa al dany, s’analitza tant des del punt de vist de “dany” com a lesió d’un interès jurídic 
protegit (dany, danno evento), como des de la perspectiva de la conseqüència patrimonial o 
extrapatrimonial d’aquesta lesió (perjudici, danno conseguenza). Des de la primera perspectiva es 
tracten els danys a les coses i els danys a les persones (tant corporals com intromissions en el dret 
de la personalitat), i s’analitza la noció de “dany patrimonial pur”, bastant desconeguda en els Drets 
continentals, però que esdevé un important element analític de la matèria. Des de la segona de 
perjudici (tema el qual es desenvolupa al final del programa), el curs s’ocupa de la reparació i 
indemnització dels perjudicis, tant patrimonials com extrapatrimonials. Un primer apartat general 
es refereix a la forma i maneres de la reparació (reparació en forma específica i indemnització 
dinerària; pagament de suma alçada o de renda periòdica, l’anomenada “compensatio lucri cum 
damno", etc.). Dins dels danys patrimonials analitza el tractament divers que tenen els perjudicis 
patrimonials i extrapatrimonials en els danys a les coses i a les persones. 

 
Pel que fa a la relació de causalitat, s’analitza la distinció entre causalitat (causalitat de fet) i abast 
de la responsabilitat (causalitat de dret o imputació objectiva). També la noció contrafactual de la 
causalitat de fet com a "conditio sine qua non" i els problemes de sobredeterminació i incertesa que 
es presenten en alguns casos. En relació a la incertesa hom analitza la causalitat proporcional i 
alguna de les seves manifestacions més conegudes, com ara la doctrina de la “pèrdua 
d’oportunitat”. 

 
Seguidament el curs tracta els fonaments de la responsabilitat (anomenats a vegades títols 
d’atribució o d’imputació subjectiva), que son la culpa (incloent-hi també el dol), la responsabilitat 
objectiva (on es dedica especial atenció a la possibilitat de que existeixin clàusules general en 
aquesta matèria) i la responsabilitat per fet aliè, tant pel que fa a la responsabilitat pels menors i 
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per les persones que pateixen discapacitat psíquica, com pel que fa a la responsabilitat del principals 
pels fets dels seus auxiliars. 

 
Finalment també es tracten les causes de d'exoneració (com ara la legítima defensa, l'estat de 
necessitat, el consentiment de la víctima, l'assumpció de risc, la força major, etc.) tot dedicant una 
especial atenció a la concurrència de culpa de la víctima, per la seva importància pràctica i, en tema 
separat, s’analitzen els diversos problemes que presenta la pluralitat de causants del dany. 

 
El fil conductor del curs son el anomenats “Principis europeus de la responsabilitat civil“, presentats 
per l’European Group on Tort Law a Viena l’any 2005, els quals han tingut una gran repercussió 
doctrinal, legislativa i judicial. El curs però, no es limita a analitzar aquests principis, sinó que els 
contrasta amb les solucions que donen el Dret espanyol, i els principals ordenaments jurídics del 
nostre entorno cultural (França, Itàlia, Anglaterra, Alemanya i Estats Units) i altres materials de soft-
law, com ara el Marc Comú de Referència (DCFR) o els Restatements nord-americans.  

 
Els principals resultats d’aprenentatge que es pretenen aconseguir consisteixen en (1) conèixer les 
bases fonamentals del sistema de la responsabilitat civil extracontractual, particularment en relació 
amb els pressupòsits de la responsabilitat extracontractual i la delimitació entre les esferes de la 
responsabilitat contractual i extracontractual. (2) Analitzar casos complexos en els quals estan 
implicats problemes de determinació del dany, de la relació de causalitat, del fonament de la 
responsabilitat, etc. (3) Aplicar els criteris que marquen les tendències més actuals en l’àmbit de la 
responsabilitat extracontractual, en particular, en allò referent a les nocions de dany, relació de 
causalitat, culpa, responsabilitat objectiva, responsabilitat per fet aliè i valoració dels danys (en el 
sentit de perjudicis soferts). 

 
Per a assolir aquests resultats, la metodologia docent que s’utilitza combina classes de caràcter 
teòric, explicatives del contingut, amb activitats d’aprenentatge de caràcter més pràctic, com ara 
els diferents tallers o obradors de casos que consisteixen en l’anàlisi i discussió de casos breus 
referents als assumptes més problemàtic que presenta la matèria explicada. 

 
Les classes teòriques, juntament amb la necessitat de preparar i realitzar la prova teòrico-pràctica 
d’avaluació, permeten als estudiants treballar les competències CB3, CB4, CB5 i CT3. La preparació 
en grups reduïts i el debat col·lectiu dels tallers o obradors permet als estudiants treballar les 
competències CB1, CB4, CB5, i CT3. El resultat final garanteix que l’alumne sigui capaç de 
comprendre amb profunditat el funcionament pràctic dels elements substantius i processals bàsics 
per al desenvolupament de la seva activitat professional especialitzada en el context del Dret de 
danys, en aquella part que té a veure amb la responsabilitat extracontractual (competència CE4). 
Per al desenvolupament de les diferents activitats, els estudiants tenen a la seva disposició, al 
Moodle de l’assignatura, els textos legals, jurisprudencials i alteres materials, que han de llegir per 
a poder participar en les sessions teòriques o en les diferents activitats d’aprenentatge.  
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Assignatura 2. Fonaments epistemològics de la prova de la responsabilitat civil. L’assignatura 
Fonaments epistemològics de la prova de la responsabilitat civil pertany a l’itinerari Fonaments per 
a l'anàlisi del Dret Privat. Consta de 4 crèdits ECTS. Aquesta matèria està organitzada en 8 blocs 
temàtics amb els següents continguts:  
 
1. Consideracions preliminars 1.1. Dos models de procés en matèria de prova 1.2. Dues tradicions 
sobre la prova judicial. 
 
2. El dret com a mecanisme de resolució de conflictes 2.1. La resolució mitjançant normes generals 
i abstractes 2.2. L'aplicació del dret 2.3. Tipus de fets 2.4. Maneres d'identificar els fets 2.5. Fets 
principals i secundaris. 
 
3. El context de la prova en el dret. El concepte de prova 3.1. Característiques fonamentals del 
context de presa de decisions sobre la prova en el procés judicial 3.2. Els moments de l'activitat 
probatòria 3.3. El concepte de fet provat. 
 
4. Prova i veritat 4.1. La relació conceptual entre prova i veritat 4.2. La relació teleològica entre 
prova i veritat 4.3. Veritat material vs.  veritat processal. 
 
5. Teories de la valoració racional de la prova 5.1. Context d'incertesa i caràcter probabilístic del 
raonament probatori 5.2. Concepcions de la probabilitat Les teories bayesianes de la valoració de la 
prova Les teories inductivistes de la valoració de la prova. 
 
6. Els estàndards de prova 6.1. Els estàndards de prova en les tradicions de civil law i del common 
law.  6.2. La necessitat de la definició d'estàndards de prova 6.3. Els criteris per a la definició d'un 
estàndard de prova. 
 
7. El dret a la prova i la valoració racional de la prova 7.1. Els elements definitoris del dret a la prova 
7.2. Justificació racional i aplicació del dret 7.3. La motivació en matèria de fets. 
 
8. La prova de la causalitat en dret de danys 8.1. Els diferents conceptes de causalitat 8.2. Prova 
estadística i prova de fets individuals 8.3. Problemes probatoris de la causalitat. 
 
La fitxa de l’assignatura està disponible a la plana web de la titulació: 
https://aserv.udg.edu/FitxesAssignatures/Edicio.aspx?idCursAcademic=2019&idAssignatura=3501
MO2149&tab=2 
 
Els principals resultats d’aprenentatge que es pretenen aconseguir són la comprensió de la dimensió 
epistemològica del raonament probatori, aplicat als processos per responsabilitat civil 
extracontractual, així com dels problemes específics que presenta la prova dels pressupòsits de la 
responsabilitat civil: en particular, el dany (i especialment els problemes del dany moral), la 
causalitat i la imputació causal a un determinat individu. 

https://aserv.udg.edu/FitxesAssignatures/Edicio.aspx?idCursAcademic=2019&idAssignatura=3501MO2149&tab=2
https://aserv.udg.edu/FitxesAssignatures/Edicio.aspx?idCursAcademic=2019&idAssignatura=3501MO2149&tab=2
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La metodologia docent distingeix entre les classes teòriques i pràctiques. A les primeres s’ofereixen 
els instruments necessaris per a comprendre els  problemes probatoris i el raonament sobre la prova 
des d’una perspectiva epistemològica i de teoria general de la prova. Addicionalment, s’ofereix als 
estudiants la participació en seminaris de gran especialistes que convidem per a participar en la 
docència en dies específics. A les classes pràctiques es parteix d’exemples reals de processos en 
matèria de dret de danys i s’analitza amb els estudiants el raonament seguit, la motivació de les 
decisions, les llacunes probatòries que contingentment s’hagin presentat i els problemes de 
valoració individual i de conjunt de la prova en aquests processos. 
 
Assignatura 3. Dret de contractes. L’assignatura Dret de contractes és una assignatura optativa, amb 
caràcter obligatori dins l’itinerari d’especialitat corresponent a la responsabilitat civil contractual i 
extracontractual. L’assignatura es composa de 4 ECTS i estudia els principals elements del procés de 
formació, contingut, producció d’efectes i incompliment del contracte. En la mesura que 
l’assignatura integra l’itinerari sobre responsabilitat contractual i extracontractual, l’enfocament de 
l’assignatura presta una atenció especial a la fase relativa a l’incompliment del contracte, la 
responsabilitat del deutor i els remeis per a fer front a les conseqüències de l’incompliment. D’altra 
banda, en la mesura que els estudiants del MDD ja han cursat durant els seus estudis de Grau una 
assignatura sobre Dret de Contractes, el plantejament de la matèria en el Màster parteix d’una 
aproximació basada en l’estudi del dret comparat de contractes, que pren com a punt de partida 
l’anàlisi dels principals textos normatius i principis de l’anomenat soft law europeus en matèria de 
dret contractual. 
 
Els principals resultats d’aprenentatge que es pretenen aconseguir consisteixen en (1) conèixer les 
bases fonamentals del sistema de dret de contractes, particularment en relació amb els pressupòsits 
de la responsabilitat contractual i la delimitació entre les esferes de la responsabilitat contractual i 
extracontractual.  (2) Analitzar supòsits complexos en què estan implicats problemes de formació 
del contracte o interpretació de les seves clàusules. (3) Aplicar els criteris que marquen les 
tendències més actuals en l’àmbit de la contractació, en particular, en allò referent a les nocions de 
contracte, responsabilitat per falta de conformitat i remeis a disposició del creditor. 
 
Per a assolir aquests resultats, la metodologia docent que s’utilitza combina classes de caràcter 
teòric, explicatives del contingut, amb activitats d’aprenentatge de caràcter més pràctic, com ara 
l’anàlisi dels textos legals internacionals (p. ex. la Convenció de Viena sobre compravenda 
internacional de mercaderies); textos i clàusules recomanades per la International Chamber of 
Commerce (p. ex. INCOTERMS); o d’altres textos com ara els Principis Europeus de Dret de 
Contractes (PECL), Principis UNIDROIT o els principis de l’anomenat Marc Comú de Referència. Al 
mateix temps, els estudiants tenen l’oportunitat d’estudiar i comentar a classe sentències 
rellevants, o de debatre entorn dels supòsits de fet plantejats en el marc dels diferents tallers o 
obradors de casos relatius a les diverses parts de la matèria. 
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Les classes teòriques, juntament amb la necessitat de preparar i realitzar la prova teòrico-pràctica 
d’avaluació, permeten als estudiants treballar les competències CB3, CB4, CB5 i CT3. Per la seva 
part, la preparació, anàlisi i realització dels comentaris crítics dels textos jurídics, anàlisi de 
sentències o resolució dels supòsits pràctics plantejats en el marc dels tallers de casos, incentiven 
als estudiants desenvolupar les competències CB1, CB4, CT3 i CE4. Per al desenvolupament de les 
diferents activitats, els estudiants tenen a la seva disposició, al Moodle de l’assignatura, els textos 
legals i jurisprudencials, que han de llegir per a poder participar en les sessions teòriques o en les 
diferents activitats d’aprenentatge. Al mateix temps, a través de la preparació individual i col·lectiva 
dels tallers o obradors de casos, així com el debat que es duu a terme a classe, els estudiants poden 
treballar les competències CB1, CB4, CB5 o CT3. El resultat final garanteix que l’alumne és capaç de 
comprendre amb profunditat el funcionament pràctic dels elements substantius i processals bàsics 
per al desenvolupament de la seva activitat professional especialitzada en el context del Dret de 
danys, en aquella part que té a veure amb la responsabilitat derivada de l’incompliment contractual 
(competència CE4). 
 
Assignatura 4. Justificació i funcions de la responsabilitat civil. Aquesta assignatura pertany a 
l’itinerari Fonaments per a l'anàlisi del Dret Privat. Consta de 4 crèdits ECTS. Aquesta matèria està 
organitzada en 8 blocs temàtics i contempla els següents continguts: Teories de la justícia correctiva. 
La concepció aristotèlica. Concepcions modernes: 1) la concepció anul·ladora, 2) la concepció 
relacional; 3) la concepció mixta; 4) La concepció compensatòria. Defectes i virtuts explicatives de 
cada teoria. L'atractiu moral de cada teoria. És justa la justícia correctiva? El problema de la sort 
moral. És justa la distribució social dels danys causats entre particulars? Com pot justificar una 
institució sense avaluar la justícia del conjunt d'institucions socials? La fitxa de l’assignatura està 
disponible a la plana web: https://www.udg.edu/ca/estudia/Oferta-formativa/Oferta-
dassignatures/Detall-assignatura?codia=3501MO3105&codip=3104M0312. Les competències 
treballades a l’assignatura son les següents: 
 
CB1 - Desarrollar las habilidades de búsqueda, identificación y selección de las fuentes de 
información jurídica relevante, para adaptarla a las necesidades propias en contextos de 
asesoramiento, representación legal de empresas y particulares o en ulteriores etapas de actividad 
investigadora. 
 
CB3 - Redactar escrits jurídics complexes mitjançant la transformació de la informació recopilada i 
la seva adaptació a les necessitats pròpies específics de l’àmbit d’especialització.  
 
CB5 – Desenvolupar la capacitat de comunicar els judicis propis fonamentats sobre el marc jurídic 
vigent, tant a públics especialitzats com no especialitzats. 
 
CT3 - Presentar correctament tant en forma oral com escrita els propis plantejaments, incloent un 
elevat grau de profunditat en l’anàlisi i un detall adequat en el material emprat. 
 

https://www.udg.edu/ca/estudia/Oferta-formativa/Oferta-dassignatures/Detall-assignatura?codia=3501MO3105&codip=3104M0312
https://www.udg.edu/ca/estudia/Oferta-formativa/Oferta-dassignatures/Detall-assignatura?codia=3501MO3105&codip=3104M0312
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CE4 - Comprendre en profunditat el funcionament pràctic dels elements substantius i processals 
bàsics pel desenvolupament de l’activitat professional especialitzada en l’àmbit del Dret de danys.  
 
A la plataforma Moodle de l’assignatura els estudiants disposen de diferents materials de suport. 
 
Assignatura 5. Treball de fi de màster (TFM). Es tracta d’una activitat que té un pes molt rellevant 
en el marc del pla d’estudis del Màster, en la mesura que integra la totalitat del Mòdul 17, amb un 
pes de 18 ECTS.  Aquesta importància és coherent amb el caràcter fonamentalment acadèmic del 
Màster en Dret de danys. Es tracta d’un Treball que constitueix el resultat d’un període d’estudi i 
investigació sobre una temàtica específica, a escollir entre les diferents disciplines que conformen 
el contingut del Màster. Les competències treballades a l’assignatura són les següents: 
 
CB2 - Adquirir coneixements i experiència en la utilització de material jurídico-legal en anglès, accés 
a la terminologia global en aquesta temàtica. 
 
CB3 - Redactar escrits jurídics complexes mitjançant la transformació de la informació recopilada i 
la seva adaptació a les necessitats pròpies específics de l’àmbit d’especialització.  
 
CB4 - Adquirir habilitats de lectura i anàlisi crític dels textos legals i del material doctrinal i 
jurisprudència que permeti a l’estudiant desenvolupar les seves pròpies idees i construccions en 
contextos d’investigació avançada en Dret. 
 
CB6 – Aprofundir en la síntesi de fluxes constants d’informació i superar els enfocaments 
contradictoris que planteja la complexitat inherent a l’ordenament jurídic i l’aplicació del dret en 
contextos nous o canviants.  
 
CB7 – Aconseguir una visió crítica i constructiva del material, que presti especial atenció als aspectes 
multidisciplinars presents en qualsevol qüestió jurídica. 
 
CB8 – Obtenir un coneixement avançat de les eines d’anàlisi jurídica, que permeti emetre judicis 
originals i que incloguin reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’activitat 
del jurista.  
 
CT1 - Adquirir l’habilitat d’aplicar els coneixements adquirits a situacions en les quals s’afronten 
diversos punts de vista, ponderant la validesa i el relleu de distintes línies d’argumentació.   
 
CT3 - Presentar correctament tant en forma oral com escrita els propis plantejaments, incloent un 
elevat grau de profunditat en l’anàlisi i un detall adequat en el material emprat.  
 
CT2 - Organitzar amb autonomia el propi treball, en relació a la cerca i selecció d’informació 
rellevant. 
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CE1 – Fer una síntesi clara i coherent de postures doctrinals oposades i dels principals elements de 
política jurídica vinculats a un context concret. 
 
CE2 - Avaluar la llei de manera independent, tant en termes de coherència interna de les normes 
com en relació a perspectives de política jurídica rellevants en l’àrea del Dret de danys. 
CE5 – Posseir un coneixement i un sentit crític en relació a les fonts i els materials que són rellevants 
pel coneixement del Dret de danys i la resolució de controvèrsies en les quals cal aplicar els principis 
de la responsabilitat civil contractual o extracontractual. 
 
Les evidències aportades de treballs defensats en el darrer curs acadèmic posen de relleu que 
l’assignatura respon amb escreix pel que fa al perfil formatiu i al nivell MECES requerit per la titulació 
i que en els cursos 2015/2016 fins a 2018/2019 aproximadament un 70 per 100 dels treballs 
matriculats són defensats pels estudiants [E.3.1.3 Taxa d’èxit dels TFM del MDD]. En termes generals 
l’estudiant aprèn a dominar els instruments estàndard de la investigació jurídica en el camp 
d’especialització seleccionat, adquireix un coneixement profund del tema escollit i s’expressa 
mitjançant un llenguatge adequat, tant en la seva forma com en l’estructura expositiva, 
corresponent al llenguatge propi dels treballs científics en l’àmbit jurídic internacional.  
 
Així mateix, l’elaboració dels llistats de temes del Treball final del Màster en Dret de danys, 
classificats per itinerari o de caràcter comú ha permès establir un nou sistema d’assignació del TFM, 
que aquest informe ha descrit en relació al subapartat 4.1 [E.3.6.4 Llistat de temes del Treball final 
del MDD].  Es tracta d’un sistema que contribueix decisivament a què el treball respongui a una 
planificació temàtica concorde als grups i línies de recerca del professorat. Una selecció del tema 
feta pel propi estudiant en funció de les seves àrees d’interès a partir d’uns llistats de temes 
proposats pel professorat i classificats pels itineraris del màster i la posterior assignació del tutor 
més expert en aquell àmbit garanteixen una gran qualitat en l’aprenentatge i resultats acadèmics. 
En la mesura que per a obtenir l’especialitat no és suficient cursar 16 ECTS optatius adscrits a un 
itinerari sinó que també és necessari que l’estudiant elabori el Treball de fi de màster sobre un dels 
àmbits temàtics integrants de l’especialitat, l’elaboració del llistat de temes adscrits a cada itinerari 
pot contribuir d’una manera decisiva a l’assoliment de l’especialitat. 
 
Taula 6.2. MDD Satisfacció dels estudiants amb l’actuació docent (Estàndard 6.1 i 6.2) 
 
Font de dades: Enquesta als estudiants sobre l'actuació docent del professorat. Els valors de la taula són 
les mitjanes de les puntuacions de les enquestes, que van d'1 (molt en desacord) a 5 (molt d'acord).  
 
Preguntes de l'enquesta de docència: Bloc Assignatura 
P1. Aquesta assignatura està ben coordinada amb la resta d’assignatures del màster.  
P2. Els procediments d’avaluació em permeten de reflectir els meus coneixements.  
P3. En cas que hi hagi hagut professors/es convidats, la seva aportació ha estat satisfactòria, i 
correctament coordinada amb la resta de professors/es.  
P4. Amb aquesta assignatura he adquirit coneixements avançats en la temàtica.  
 
Preguntes de l'enquesta de docència: Bloc Professor 
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P1. Aquest/a professor/a ha presentat amb claredat el programa de l’assignatura i els criteris d’avaluació. 
P2. El/la professor/a ha desenvolupat el programa sense incidències importants. 
P3. El/la professor/a explica els continguts de l’assignatura de manera clara, estructurada i ordenada.  
P4. Els materials de suport que el/la professor/a posa a la meva disposició m’ajuden. 
P5. El/la professor/a crea un ambient de participació dels alumnes a l’aula. 
P6. El/la professor/a m’ha motivat i generat interès per l’assignatura. 
P7. El/la professor/a es mostra accessible i dona suport més enllà de la classe. 
P8. El/la professor/a ha satisfet les meves expectatives envers l’assignatura. 
P9.  Valora globalment la docència d’aquest/a professor/a d’1 a 5 punts. 
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2018 

Dret de la 
responsabilitat 
civil: 
fonaments 

4 4,50 4,25 4,00 4,50 4,50 4,50 4,25 4,50 4,00 4,25 4,25 4,25 4,25  

2018 

Responsabilit
at per risc i en 
la circulació 
de vehicles 

5 4,80 4,80 4,50 4,80 4,70 4,60 4,80 4,50 4,70 4,40 4,50 4,78 4,56  

2018 

Responsabilit
at per 
productes, 
mèdico-
sanitària i 
seguretat de 
productes 

6 4,83 5,00 4,60 4,80 5,00 5,00 5,00 4,67 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83  

2018 Dret de 
contractes 3 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00  

2018 Treball fi de 
màster 2 5,00 5,00 5,00 5,00           

2018 

Concepcions 
filosòfiques 
del nexe 
causal 

1 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00  
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2018 
Aspectes 
distributius del 
dret de danys 

3 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67  

2018 

Grans temes 
del Dret privat 
I: Tradició 
jurídica 
europea 

3 4,67 4,33 4,67 4,33 4,67 4,67 4,67 4,67 4,60 4,67 4,50 4,50 4,67  

2018 

Grans temes 
del Dret privat 
II: 
contingències 
professionals i 
responsabilitat 
civil 

5 2,20 1,80 1,25 2,20 1,67 2,58 1,58 2,08 3,17 1,75 2,58 1,25 1,33  

2018 

Fonaments 
epistemològic
s de la prova 
de la 
responsabilitat 
civil 

7 4,71 4,57 4,29 4,71 4,71 4,57 4,71 4,71 4,43 4,71 4,57 4,71 4,57  

2018 
Dret 
d'asseguranc
es 

6 4,50 4,50 4,17 4,33 4,83 4,67 4,83 4,67 4,83 4,83 4,67 4,67 4,50  

2018 

Responsabilit
at patrimonial 
de 
l'Administració 

5 4,60 4,80 4,50 5,00 5,00 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 5,00 5,00  

2018 
Protecció civil 
dels drets 
fonamentals 

3 4,67 5,00 4,67 4,67 4,83 4,83 4,83 4,83 4,67 4,83 4,83 5,00 4,67  

2018 

La prova 
pericial en la 
responsabilitat 
civil 

3 4,67 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00  

2018 

Anàlisi 
Econòmica 
del Dret de 
danys 

11 4,64 4,18 4,00 4,55 4,91 4,82 4,82 4,91 4,91 4,82 4,91 4,73 4,91  

2018 

Justificació i 
funcions de la 
responsabilitat 
civil 

4 4,75 4,75 4,75 4,33 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75  

2018 

Sistemes de 
valoració del 
dany corporal: 
bases 
comparades 

2 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00  

 
L’alt nivell de satisfacció global dels estudiants expressat a les enquestes de la UdG en relació a les 
diverses assignatures, la immensa majoria superior a 4 sobre 5, coincideix amb el que es deriva de 
l’enquesta d’elaboració pròpia de la titulació. Tal i com assenyalen els resultats obtinguts d’aquesta 
darrera enquesta,  les respostes dels estudiants a la pregunta “Quin és el nivell de satisfacció general 
amb aquest màster?” palesen que les activitats de formació són coherents amb els resultats 
d’aprenentatge pretesos: en el curs 2016-2017  l’opció “Totalment satisfet” representà un 46 % de 
26 respostes, “satisfet” un 50 %, “insatisfet” un 4 % i “totalment insatisfet” un 0%; en el curs 2017-
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2018  l’opció “Totalment satisfet” representà un 27 % de 19 respostes, “satisfet” un 68 %, 
“insatisfet” un 5 % i “totalment insatisfet” un 0%; i en el curs 2018-2019 l’opció “totalment satisfet” 
representà un 30 % de les 27 respostes, “satisfet” un 70 %, “insatisfet” un 0 % i “totalment insatisfet” 
també un 0% [E.3.1.2 Enquesta de satisfacció dels estudiants del MDD].  
 
Les activitats de formació són coherents amb els resultats d’aprenentatge, el nivell de satisfacció de 
l’alumnat és elevat i, tanmateix, el pla de millora fa referència al subestàndard 6.1. en relació a 
l’adaptació de les assignatures al contingut real de cadascuna (IAI/16/31) i a millorar el grau 
d’especialització dels estudiants del màster que cursen l’itinerari “Fonaments per a l’anàlisi del Dret 
privat” (IAI/16/32). 
 
És per aquest motiu que, en relació a l’adaptació de les assignatures al contingut real, amb data 28 
de novembre de 2017 el Consell de màster aprovà el canvi de nom de les assignatures “Teories de 
la justícia correctiva i justificació moral de la responsabilitat civil” i “Introducció al Dret comparat: 
sistemes” per “Justificació i funcions de la responsabilitat civil” i “Sistemes de valoració del dany 
corporal: bases comparades”, respectivament. Les modificacions tingueren l’objectiu d’adaptar el 
nom de les assignatures al contingut real de cadascuna, atenent a l’acció del pla de millora 
IAI/16/31, i posteriorment es feren constar en l’informe de seguiment de la FD. El nom “Justificació 
i funcions de la responsabilitat civil” es feu correspondre d’una manera més coherent amb l’itinerari 
de Fonaments per a l’anàlisi del Dret Privat, mentre que “Sistemes de valoració del dany corporal: 
bases comparades” fa una referència més exacte a l’estudi d’un aspecte puntual i de gran relleu per 
la titulació, la valoració del dany en cas de mort o lesions físiques, des d’una perspectiva del Dret 
comparat.  
 
Pel que fa a millorar el grau d’especialització dels estudiants del màster que cursen l’itinerari 
“Fonaments per a l’anàlisi del Dret privat” (IAI/16/32), en el curs 2017/2018 s’incorporà a l’oferta 
d’optativitat una assignatura nova anomenada "La prova pericial en la responsabilitat civil”. Aquesta 
oferta no alterà la càrrega de mòduls corresponents a optativitat, la qual segueix sent de 16 ECTS i 
ha permès promoure una major rotació de les assignatures a partir dels àmbits d’expertesa del 
professorat que imparteix docència en aquest itinerari. Aquesta actuació ha permès resoldre 
l’objectiu de millora. 
 
6.2. El sistema d’avaluació permet una certificació fiable dels resultats d’aprenentatge pretesos. 
 
MÀSTER EN ADVOCACIA (MA) 
 
Els sistemes i criteris d’avaluació per a les assignatures el Màster són accessibles públicament i es 
poden consultar en la fitxa docent de cada assignatura que inclou, a més, detall sobre el professorat 
responsable, els continguts, la bibliografia i altres informacions rellevants. Els programes de les 
assignatures són també accessibles públicament i contenen les activitats d’avaluació amb la 
descripció dels criteris de qualificació.  
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Assignatura 1. Litigació civil. La nota final de l’assignatura s’obté a partir de dues activitats 
d’avaluació: simulacions judicials i prova d’avaluació. Pel que fa a les simulacions judicials, 
consisteixen en la redacció d’escrits judicials i en la realització d’actuacions processals de caràcter 
oral (participació en la simulació d’un judici), es valoren ambdós actuacions i la nota obtinguda 
representa el 35% de la nota final.  La segona activitat d’avaluació, que representa el 65% de la nota 
final, és un examen escrit de resolució de casos pràctics. Ja que el nombre d’estudiants del curs 
permet un seguiment constant per part del professor, la participació a classe es considera de vital 
importància per assimilar l’assignatura i és tinguda en compte per complementar la nota final de 
l’assignatura obtinguda conforme els dos criteris anteriors (simulació judicial i examen escrit). Les 
activitats d’avaluació esmentades s’ajusten plenament a les competències de l’assignatura i 
permeten preparar-se tant per l’exercici professional de la professió com per superar la prova 
d’accés de l’advocacia. 
 
Durant el curs 2018-2019, dels 40 alumnes matriculats van superar l’assignatura el 20% amb 
excel·lent, el 53% amb notable i el 23% amb aprovat. Un 5% dels matriculats varen obtenir la màxima 
qualificació de Matricular d’Honor. 
 
Assignatura 2: Assessorament i litigació penal. La nota final de l’assignatura s’obté a partir de dues 
activitats d’avaluació. D’una banda la participació en la preparació i simulació d’un judici al qual es 
dedicaran dues sessions. S’avaluarà la participació tant en l’acte mateix, com en la seva preparació. 
Si no es participa en la preparació i simulació del judici oral, es podrà realitzar un cas pràctic el mateix 
dia de l’examen escrit. La nota d’aquesta activitat és el 20% de la nota final. De l’altra banda es 
realitzarà una prova tipus test escrita que contindrà preguntes de resposta múltiple. La nota 
d’aquesta activitat és el 80% de la nota final. Així mateix el nombre d’estudiants del curs permet un 
seguiment constant per part del professor. Aquests dos models d’activitats responen al doble 
objectiu de desenvolupar les competències  necessàries per a l’exercici de la professió d’advocat i 
de preparar als alumnes de cara a la prova d’accés a l’advocacia. 
 
Durant el curs 2018-2019, dels 45 alumnes matriculats van superar l’assignatura el 11% amb 
excel·lent, el 29% amb notable i el 60% amb aprovat. 
 
El sistema i criteris d’avaluació exposats de les assignatures del MA són variats i molt pertinents per 
certificar i discriminar els resultats d’aprenentatge. 
 
Treball Final de Màster (TFM). L’explicació escrita del TFM té un valor del 70% de la nota i després 
es defensa oralment davant un tribunal el que equival al 30% de la nota [E.3.6.7 model d’acta del 
TFM del MA]. L’alumne porta a terme una defensa pública del TFM mitjançant una exposició oral 
dels objectius i estratègia seguida a l’hora de resoldre el supòsit de fet plantejat. En el mateix acte, 
els diferents membres del Tribunal li formulen les qüestions que consideren pertinents i després de 
deliberar el qualifiquen. Seguidament s’estén l’acta corresponent que inclou la nota de la part 
escrita, la nota de la defensa oral i la nota final. A partir del curs 2019-2020, s’incorpora una nova 
modalitat de TFM que consisteix en una simulació judicial i, en aquesta opció, la part escrita (escrits 
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judicials) té un valor del 60% de la nota i la part oral, és a dir, la simulació de l’acte del judici té un 
valor del 30% de la nota. 
 
Els alumnes lliuren als seus tutors els TFM i aquests els avaluen i qualifiquen i trameten la nota a la 
coordinació; la nota d’aquesta part la consensuen el tutor del Col·legi d’Advocats i el tutor de la 
Facultat. Els alumnes també lliuren el TFM a través d’un aplicatiu informàtic creat expressament a 
la intranet, la qual cosa permet, d’una banda, tenir-ne una còpia, i de l’altra, que la coordinació el 
pugui transmetre telemàticament als membres del tribunal amb suficient antelació perquè el 
puguin llegir. El tribunal està integrat per tres especialistes, professors del Màster designats pel 
coordinador. La seva composició mixta representa tant als docents de la Facultat com als dels 
Col·legis. Davant la tria dels alumnes, en el curs 2018-2019 hi havia un tribunal especialitzat en les 
següents matèries: penal, laboral, civil, mercantil i administratiu; i en el curs 2019-2020, es varen 
fer simulacions judicials (i) a l’Escola Judicial del Consejo General el Poder Judicial a Barcelona, en 
les matèries penal, civil i mercantil i es varen constituir els següents tribunals especialitzats: cinc 
tribunals en penal (20 alumnes), un tribunal en dret de família (2 alumnes) i quatre en dret mercantil 
(7 alumnes); (ii) a la Facultat de dret, a l’Aula de Pràctica Jurídica Tomàs Mieres, un tribunal en dret 
administratiu (2 alumnes) i un tribunal en dret europeu (2 alumnes). 
 
Durant el curs 2018-2019, dels 45 alumnes matriculats van superar l’assignatura 43, d’entre ells, 2 
amb matrícula d’honor, 11 amb excel·lent, 29 amb notable i 1 amb aprovat. 
 
De tal manera, podem concloure que els TFM se supervisen i avaluen amb criteris molt pertinents i 
adequats. 
 
Pràctiques externes (PE). En finalitzar les PE, d’una banda, el tutor de l’entitat acollidora ha de 
presentar un informe i, de l’altra, l’alumne ha de lliurar una memòria [E.3.6.9 model memòria de les 
PE]; [E.3.10 model informe del tutor de PE].  Els coordinadors de les pràctiques (el coordinador que 
és un membre del Col·legi i la coordinadora del Màster) determinen la nota de l’alumne tenint en 
compte la memòria presentada i l’informe del tutor. Tota la informació relativa a les PE està 
disponible a la intranet de l’assignatura i la coordinadora del màster, que és la persona responsable 
de l’assignatura, és qui la gestiona. 
 
Durant el curs 2018-2019, dels 40 alumnes matriculats a PE I tots van superar l’assignatura amb molt 
bons resultats, d’entre ells 18 amb excel·lent i 22 amb notable i dels 45 alumnes matriculats a PE II 
també tots van superar l’assignatura: 1 aprovat, 15 notables i 29 excel·lent. 
 
Per tant, pel que fa a les pràctiques externes també hem de concloure que també se supervisen i 
avaluen amb criteris molt  pertinents i adequats. 
 
 
 
MÀSTER EN DRET DE DANYS (MDD) 
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El sistema i criteris d’avaluació de les assignatures del Màster en Dret de danys es publiquen abans 
de l’inici de la docència, són variats i orientats a constatar els resultats de l’aprenentatge d’una 
manera fidedigne. La majoria d’assignatures contemplen una avaluació d’activitats pràctiques i 
relacionades amb la teoria dutes a terme de manera continuada durant la impartició de la docència, 
ponderen degudament el coneixement demostrat a partir de la participació de l’estudiant a l’aula, i 
inclouen un examen final en el sistema d’avaluació. 
 
Assignatura 1. Dret de la responsabilitat civil: fornaments. L’avaluació de l’assignatura Dret de la 
responsabilitat civil: fonaments es duu a terme a partir de diverses activitats. D’una banda, les 
intervencions, comentaris i presentacions a l’aula que fan els estudiants, en el marc de les diferents 
activitats d’aprenentatge, que permeten valorar el grau de coneixement individual de cadascun 
respecte de la matèria, d’assoliment dels objectius fixats i de les competències treballades. Aquesta 
part pondera entorn d’un 30% de la nota final. D’altra banda, l’avaluació es fa també a partir d’una 
prova escrita en què l’alumne ha d’exposar els seus coneixements, la comprensió que té de la 
matèria, així com la seva capacitat de síntesi i d’anàlisi crítica. En la mesura que la prova escrita 
combina preguntes més teòriques, sobre conceptes fonamentals amb una de més amplia, on cal 
desenvolupar un tema amb més aprofundiment, amb l’anàlisi d’un cas pràctic semblant als que han 
fet durant el curs, però d’una complexitat major, el resultat final permet tenir una idea força 
aproximada del grau d’assoliment dels resultats d’aprenentatge. Aquesta prova pondera un 70% de 
la nota final. 

 
Resultats de l’avaluació: en el curs 2017-2018, els resultats d’avaluació de l’assignatura varen ser: 5 
Excel·lents (11%), 20 Notables (56%), 9 Aprovats (25%) i 3 No Presentats (8%). Els resultats del curs 
2018-2019 varen ser molt similars: 5 Excel·lents (16%), 17 Notables (55%), 8 Aprovats (26%) i 1 No 
Presentat (3%). 
 
Assignatura 2. Fonaments epistemològics de la prova de la responsabilitat civil. L’avaluació de 
l’assignatura té lloc mitjançant la realització d’un examen tipus test amb preguntes de comprensió 
dels materials del curs.  
 
Resultats de l’avaluació: en el curs 2017-2018, els resultats d’avaluació de l’assignatura varen ser: 2 
Matrícules d’Honor (6%), 8 Excel·lents (22%), 18 Notables (50%), 5 Aprovats (14%) i 3 No Presentats 
(8%); i en el curs 2018-2019 foren els següents: 11 Excel·lents (35%), 15 Notables (49%), 4 Aprovats 
(13%) i 1 No presentat (3%). 
 
Assignatura 3. Dret de contractes. Quant a l’avaluació de l’assignatura Dret de contractes, aquesta 
es duu a terme a partir de diverses activitats. D’una banda, les intervencions, comentaris i 
presentacions a l’aula que fan els estudiants, en el marc de les diferents activitats d’aprenentatge, 
que permeten valorar el grau de coneixement individual de cadascun respecte de la matèria, 
d’assoliment dels objectius fixats i de les competències treballades. Aquesta part pondera entorn 
d’un 40% de la nota final. D’altra banda, l’avaluació es fa també a partir d’una prova escrita en què 
l’alumne ha d’exposar els seus coneixements, la comprensió que té de la matèria, així com la seva 
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capacitat de síntesi i d’anàlisi crítica. En la mesura que la prova escrita pot combinar preguntes de 
caràcter més teòric amb l’anàlisi d’algun supòsit pràctic, el resultat final permet tenir una idea força 
aproximada del grau d’assoliment dels resultats d’aprenentatge. Aquesta prova pondera un 60% de 
la nota final. 
 
Resultats de l’avaluació: En el curs 2017-2018, els resultats d’avaluació de l’assignatura varen ser: 2 
Matrícules d’Honor (8%), 3 Excel·lents (13%), 14 Notables (58%), 3 Aprovats (13%) i 2 No Presentats 
(8%). En canvi, els resultats del curs 2018-2019 varen ser força més baixos: 15 Notables (71%), 5 
Aprovats (24%) i 1 No Presentat (5%). 
 
Assignatura 4. Justificació i funcions de la responsabilitat civil.  L’avaluació d’aquesta assignatura té 
lloc mitjançant un exercici dut a terme al final de la docència (80 per 100) i pren en consideració 
també la participació de l’estudiant a l’aula (20 per 100).  
 
Resultats de l’avaluació: en el curs 2017-2018 els resultats de l’avaluació varen ser: 3 Excel·lents 
(30%), 6 Notables (60%), 1 No presentat (10%); i en el curs 2018-2019:  6 Excel·lents (67%) i 3 
Notables (33%). 
 
Assignatura 5. Treball de fi de màster (TFM). L’avaluació de l’assignatura Treball de fi de màster té 
lloc per part d’una comissió avaluadora de tres professors constituïda específicament per a cada 
estudiant en el moment de la defensa del treball i inclou la valoració dels aspectes següents: 1. La 
realització i compliment del pla de treball per part de l’estudiant; 2. La qualitat de l’aportació, 
prenent en consideració les competències treballades. 3. Les fonts documentals i bibliogràfiques 
emprades; 4. El tema treballat i el seu interès acadèmic i social en l’àmbit de les matèries pròpies 
del màster; 5. El disseny i l’execució del treball; 6. La correcció en la comunicació escrita; 7. 
L’organització i correcció dels continguts exposats. La capacitat de síntesi; 8. Les conclusions 
assolides, en coherència amb el tema estudiat i la investigació duta a terme; i 9. La defensa del 
treball, inclosa la comunicació oral i la correcció de les respostes donades a les preguntes 
formulades per la comissió avaluadora a propòsit del treball.  Aquests són els paràmetres previstos 
a l’apartat 8 del Reglament de Treball Final del Màster en Dret de danys a què fa referència aquest 
informe en relació al subestàndard 4.1 regula l’avaluació i qualificació dels treballs, norma que 
atribueix la tasca d’avaluació a un tribunal, estableix la seva composició i marca els criteris que els 
seus membres hauran de considerar [E.3.4.5 MDD Reglament del Treball final de màster]. 
 
Així mateix, el Reglament es remet per a la qualificació del treball als criteris de l’article 5 del Reial 
Decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s’estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema 
de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial, amb validesa en tot el territori 
espanyol. Aquesta normativa prescriu que el tribunal haurà d’aixecar acta d’avaluació de la defensa 
del treball expressant els noms dels professors avaluadors, el nom de l’estudiant, el títol del treball 
i la qualificació. En el cas dels treballs avaluats amb suspens, l’acta haurà d’informar de les 
deficiències apreciades en el treball. D’acord amb la normativa, la comissió avaluadora 
eventualment pot proposar a la coordinació que el treball sigui qualificat amb matrícula d’honor si 
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la nota obtinguda és de 9 punts sobre 10 o superior. La menció de matrícula d’honor en la 
qualificació no s’incorporarà a l’acta fins al final del període d’avaluació per tal de respectar el que 
estableix l’article 5.6 del RD 1125/2003, de 5 de setembre. El Reglament està orientat a consolidar 
el sistema d’avaluació actualment establert dels TFM  
 
Per la seva banda, tal i com ha assenyalat aquest informe en relació al subestàndard 2.1, la 
documentació que rep l’estudiant a la sessió de benvinguda que organitza la titulació a cada edició 
inclou el document “Criteris sobre el Treball de fi de màster”. L’apartat 2 del document es refereix 
a les característiques que ha de tenir el treball i que li serviran de rúbriques per a la seva elaboració. 
Així mateix la documentació conté les competències que els estudiants han d’assolir segons la 
memòria de la titulació. D’aquesta manera el document contribueix a avaluar el TFM amb criteris 
pertinents, amb la màxima transparència pel que fa als criteris d’avaluació i les degudes garanties 
de fiabilitat [E.3.4.4 MDD Criteris sobre el Treball final de màster]. 
 
Resultats de l’avaluació: en el curs 2018-2019, els resultats d’avaluació de l’assignatura varen ser: 2 
Matrícules d’Honor (6%), 14 Excel·lents (39%), 9 Notables (25%), 4 Aprovats (11%) i 7 No Presentats 
(19%).  
 
La taula 6.5 (Resultats) conté informació detallada dels resultats de l’avaluació de les cinc 
assignatures examinades  i les demés assignatures del Màster en Dret de danys. 
 
Finalment, l’enquesta d’elaboració pròpia del Màster en Dret de danys pregunta “Quina és la seva 
opinió sobre el fet de no tenir un sistema d’avaluació comú de les diferents assignatures”. L’opció 
“ho considero apropiat” ha estat clarament la majoritària en les darreres edicions de la titulació:  un 
84% de 25 respostes en el curs 2016-2017, un 80% de 19 respostes en el curs 2017-2018 i un 92% 
de les 27 respostes en el curs 2018-2019 [E.3.1.2 MDD Enquesta de satisfacció dels estudiants]. 
Aquesta dada posa de manifest també implícitament l’alt nivell de satisfacció dels estudiants amb 
el sistema d’avaluació actualment establert. 
 
A la pregunta sobre si els procediments d’avaluació em permeten de reflectir els meus 
coneixements, els estudiants han expressat un grau d’acord elevadíssim: en el curs 2018/2019, en 
el cas de Dret de la responsabilitat civil: fonaments d’un  4,25 sobre 5, d’un 4,57 sobre 5 respecte 
de Fonaments epistemològics de la prova de la responsabilitat civil, de 5 sobre 5 en Dret de 
contractes, de 4,75 sobre 5 en el cas de Justificació i funcions de la responsabilitat civil, i de 5 sobre 
5 pel que fa al Treball de fi de màster (taula 6.2). 
 
 
6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació. 
 
MÀSTER EN ADVOCACIA (MA) 
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La primera promoció del Màster es va titular el curs 2014-2015, per tant tenim quatre promocions 
amb uns resultats molt positius. 
 
Els indicadors posen de manifest que els resultats globals de la titulació són excel·lents. La taxa de 
rendiment i la taxa d’eficiència és del 100% tant en el curs 2017-2018 com en el curs 2018-2019, 
amb una nul·la (0%) i molt baixa (3%) taxa d’abandonament en el curs 2017-2018 i 2018-2019, 
respectivament. 
 
Taula 6.3. MA Resultats globals de la titulació  

Curs 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Taxa de rendiment -- -- -- -- -- 99% 100% 99% 100% 100% 
Taxa d’eficiència -- -- -- -- -- 100% 100% 100% 100% 100% 
Taxa de graduació* -- -- -- -- -- 91% 98% 100% 95% 93% 
Taxa d’abandonament* -- -- -- -- -- 0% 9% 1% 0% 3% 

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. MA Resultats globals del primer curs (estàndard 6.3) 

Curs 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Taxa d’abandonament -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Taxa de presentats -- -- -- -- -- 100% 100% 99% 100% 100% 
Taxa d’èxit -- -- -- -- -- 100% 100% 100% 100% 100% 
Taxa de rendiment -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

 
Taula 6.5. MA Resultats  
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2018 Assessorament i litigació laboral 0% 3% 46% 49% 3% 0% 0% 39 

2018 Assessorament i litigació mercantil 0% 23% 60% 18% 0% 0% 0% 40 

2018 Assessorament i litigació administrativa. Dret 
estrangeria 0% 0% 92% 8% 0% 0% 0% 39 

2018 Assessorament civil 0% 8% 70% 23% 0% 0% 0% 40 

2018 Assessorament i litigació tributària 5% 33% 60% 3% 0% 0% 0% 40 

2018 Litigació civil especial 5% 20% 53% 23% 0% 0% 0% 40 

2018 Assessorament i litigació penal 0% 11% 29% 60% 0% 0% 0% 45 
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MÀSTER EN DRET DE DANYS (MDD) 
 
Els resultats globals de la titulació del Màster en Dret de danys (taula 6.3) i les qualificacions 
obtingudes pels estudiants a les diverses assignatures són molt positius (taula 6.5) 
 
En el darrer curs acadèmic 2018/2019 les taxes de rendiment i eficiència han estat, en ambdós casos, 
del 91 per 100. 
 
Taula 6.3. MDD Resultats globals de la titulació  

Curs 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Taxa de rendiment -- -- -- 66% 96% 75% 84% 83% 82% 91% 
Taxa d’eficiència -- -- -- 100% 85% 98% 95% 91% 94% 91% 
Taxa de graduació* -- -- -- 5% 4% 64% 41% 35% 39% 42% 
Taxa d’abandonament* -- -- -- 0% 0% 58% 22% 21% 15% 14% 

 
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  
 
L’indicador que ofereix la taula 6.3 sobre la taxa de graduació és més baixa que en el cas de les taxes 
de rendiment i d’eficiència. Tal i com s’exposa en relació al subestàndard 1.2 sobre la coherència 
del pla d’estudis i l’estructura del currículum amb el perfil de competències i amb els objectius de la 
titulació, existeix un percentatge d’estudiants que opta per matricular l’assignatura del Treball de fi 
de màster (18 ECTS) en un segon curs acadèmic per motius de feina o altres personals.  Sense dubte, 
aquesta circumstància fa disminuir la taxa de graduació, si bé es tracta d’una pràctica que ha anat 
lleugerament baixa en els darrers cursos acadèmics i, per tant, és d’esperar que aquesta tendència 
contribueixi a la millora del rendiment. 
 
Els resultats posen de relleu que no existeixen estudiants suspesos a les assignatures de la docència 
presencial (taula 6.5) i que la taxa d’abandonament obeeix exclusivament al fet de no presentar el 
Treball de fi de màster (18 ECTS). Amb tot, la taxa d’abandonament es considera raonable i el 
notable nivell de satisfacció dels estudiants amb el TFM (taula 5.1) fa pensar que en la majoria de 
casos es tracta d’un problema que té a veure amb les preferències o manca de disponibilitat 
personal de l’estudiant per a dur a terme un treball d’investigació que reuneixi els paràmetres 
establerts. 
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Taula 6.5. MDD Resultats 
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2018 Dret de la responsabilitat civil: fonaments 0% 16% 55% 26% 0% 3% 0% 31 

2018 Responsabilitat per risc i en la circulació de vehicles 0% 6% 68% 23% 0% 3% 0% 31 

2018 Responsabilitat per productes, mèdico-sanitària i 
seguretat de productes 0% 16% 55% 26% 0% 3% 0% 31 

2018 Dret de contractes 0% 0% 71% 24% 0% 5% 0% 21 

2018 Dret europeu de consum 13% 50% 25% 0% 0% 13% 0% 8 

2018 Concepcions filosòfiques del nexe causal 0% 91% 9% 0% 0% 0% 0% 11 

2018 Aspectes distributius del Dret de danys 0% 58% 42% 0% 0% 0% 0% 12 

2018 Grans temes del Dret privat I: Tradició jurídica 
europea 0% 77% 15% 0% 0% 8% 0% 13 

2018 Grans temes del Dret privat II: contingències 
professionals i responsabilitat civil 0% 6% 18% 76% 0% 0% 0% 17 

2018 Fonaments epistemològics de la prova de la 
responsabilitat civil 0% 35% 48% 13% 0% 3% 0% 31 

2018 Dret d'assegurances 6% 16% 55% 19% 0% 3% 0% 31 

2018 Responsabilitat patrimonial de l'Administració 0% 16% 58% 23% 0% 3% 0% 31 

2018 Protecció civil dels drets fonamentals 0% 18% 73% 5% 0% 5% 0% 22 

2018 La prova pericial en la responsabilitat civil 6% 25% 50% 19% 0% 0% 0% 16 

2018 Anàlisi Econòmica del Dret de danys 0% 26% 71% 0% 0% 3% 0% 31 

2018 Justificació i funcions de la responsabilitat civil 0% 67% 33% 0% 0% 0% 0% 9 

2018 Sistemes de valoració del dany corporal: bases 
comparades 0% 29% 52% 14% 0% 5% 0% 21 

 
*La categoria 'altres' són els estudiants matriculats en un grup de l'assignatura que tenen una nota 
que s'ha acreditat fora de l'acte (anul·lació de convocatòria, reconeixement acadèmic, ...). 
 
Així mateix, a banda dels resultats acadèmics obtinguts a les assignatures cursades, és d’assenyalar 
que el perfil de recerca del màster ha donat lloc a què en els darrers anys els següents estudiants 
hagin continuat la seva trajectòria investigadora i obtingut el títol de doctor una vegada defensada 
la tesi doctoral:  
 
Estudiant: Sr. Juan José Fernández Cabanas 
Títol de la tesis doctoral: La responsabilidad extracontractual por ruina de los edificios 
Curs 2018/2019 

 
 Estudiant: Sra. Natalia Wilson Aponte 
Títol de la tesis doctoral: La protección de la intimidad y de la autonomía en relación con los datos 
genómicos 
Curs 2019/2020 
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6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la 
titulació. 
 
El pla de millora fa referència al subestàndard 6.4. en relació al Màster en Advocacia i el Màster en 
Dret de danys en els termes següents: 
 
 

Codi Objectiu Seguiment Tancada 
IAI/16/3
8 

Aconseguir informació sobre la inserció laboral dels 
estudiants  

Pendent No 

 
 
MÀSTER EN ADVOCACIA (MA) 
No tenim dades concretes per valorar les taxes d’inserció laboral dels estudiants que acaben el MA, 
ja que es fa difícil articular un mecanisme per obtenir aquesta informació. El que sí que podem dir 
és que cada any alguns dels alumnes han sigut contractats pels despatxos en els quals han fet les 
pràctiques externes i que d’altres s’han apuntat al torn d’ofici o han obert despatx propi. 
 
MÀSTER EN DRET DE DANYS (MDD) 
Tal i com exposa aquest informe en relació a l’estàndard 5.1, el Màster en Dret de danys és un 
màster de recerca i, com a tal, no disposa d’un servei d’orientació laboral dels estudiants.  
 
La UdG disposa de dades d’inserció laboral dels titulats universitaris catalans en relació a aquesta 
titulació del curs 2017/18, sent d’una ocupació del 100 per 100, i d’una satisfacció amb la formació 
teòrica i pràctica també del 100 per 100. Amb tot la resposta fou únicament d’un estudiant i, per 
tant, el resultat de l’enquesta no es pot considerar en cap cas significatiu.  
 
Taula 6.6. Inserció laboral (Estàndard 6.4) 
 

Curs 

Taxa d’ocupació Taxa d’adequació* (funcions) Satisfacció 
dels titulats 

amb la 
formació 
rebuda: 

Formació 
teòrica (sobre 

10) 

Satisfacció 
dels titulats 

amb la 
formació 
rebuda: 

Formació 
pràctica 

(sobre 10) 

n 
Ocupat Aturat Inactiu Vinculades 

al títol Universitàries No 
universitàries 

2001 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
2005 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
2008 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
2011 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
2014 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
2017 100,0% -- -- -- 100% -- 10,0 10,0 1 
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Font de dades: Enquesta d'inserció laboral dels titulats universitaris catalans. 
 
Paral·lelament, el curs 2018/2019 la secretaria de l’Institut de Dret privat europeu i comparat 
(IDPEC) dugué a terme una enquesta d’elaboració pròpia i mitjançant el programa Google Forms, 
amb la intenció de conèixer la inserció laboral dels titulats del Màster en Dret de danys de les 
darreres promocions, catalans i internacionals, sent aquests darrers els més nombrosos amb escreix 
a la titulació [E.3.5.2 Enquesta d’inserció laboral dels estudiants del MDD]. L’enquesta s’adreçà als 
111 estudiants titulats en aquell moment, a comptar des de la primera edició. Es reberen 29 
respostes. El resultat de l’enquesta mostra que la gran majoria dels estudiants del Màster en Dret 
de danys estaven inserits en el món laboral abans de cursar la titulació (26 estudiants, o sigui, un 
91%). Alhora els estudiants enquestats fan palès que, haver cursat el màster, els ha ajudat molt 
(44,8%) o bastant (27,6%) a l’hora de reorientar o millorar la seva carrera professional en el camp 
del Dret de la responsabilitat civil. Un 20,7 per 100 des estudiants contestaren que cursar la titulació 
els ajudà una mica a l’esmentada reorientació en la seva professió, i solament un 6,9 per 100 dels 
estudiants contestà que gens ni mica (pregunta 3). Les respostes també fan referència a una millora 
de les condicions professionals i laborals arran de l’obtenció del títol: la resposta més contestada 
fou que “sí, molt” (41,4%), seguida a continuació de “sí bastant” (27,6%), “sí una mica” (24,1%) i “no 
gens” (6,9%) (pregunta 4). Així mateix, els resultats de l’enquesta evidencien que els estudiants 
poden fer ús dels coneixements i les habilitats adquirides en el màster als seus llocs de treball: a la 
pregunta de si empren en el seu lloc de treball els coneixements i habilitats adquirits en el màster, 
un 40 per 100 del estudiants respon que “sí, molt”, un 26,7 per 100 que “sí, bastant”, un 26,7 per 
100 que “sí, em màster m’ajuda una mica… ” i un 6,6 per 100 contesta que “no, el màster no li 
serveix” (pregunta 7). Dels resultats de l’enquesta també es desprèn que els estudiants que han 
cursat el màster no han tingut períodes llargs d’atur o d’inactivitat laboral (preguntes 8 i 9) i que la 
gran majoria d’estudiants considera que el fet d’haver cursat el Màster en Dret de danys a la UdG 
contribuirà favorablement a millorar la seva situació professional i laboral en un futur (66,7%) o que 
tal vegada contribuirà a aquesta millora (30%), sent molt pocs els estudiants que no es mostren 
convençuts en aquest sentit (3,3%) (pregunta 10).  
 
L’enquesta d’elaboració pròpia suara esmentada ha permès assolir l’objectiu de millora IAI/16/38 i 
és previst que així es faci constar en el proper informe de seguiment.
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PLA DE MILLORA   
 
 
La Facultat de Dret té establert un pla de millora en format excel que recull els diferents objectius 
que les dues titulacions tenen en curs. Aquests objectius estan definits amb el responsable, 
prioritat, termini... tal com es recull en aquesta imatge: 

  



 

 

 
Autoinforme per a l’acreditació 

Facultat de Dret 
 

 

  109/109  

Tal i com s’explica a l’estàndard 3, la Facultat de Dret es troba en procés de traspàs del Pla de millora d’aquest 
format Excel a una nova aplicació informàtica. En el moment en què tota la informació hagi estat traspassada 
i actualitzada enviarem aquest pla de millora al comitè avaluador. 
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