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1. DA
ADES IDE
ENTIFICA
ADORES
Universita
at

Universiitat de Girona

Nom del C
Centre

Facultat de Lletres

Dades de c
contacte

Pl. Ferraater Mora, 1 – 17071 GIRO
ONA
deg.lletrees@udg.edu
9724182
210

Responsab
bles de l’ela
aboració de
e l’informe
e de seguim
ment
Nom i cog
gnoms
Josep Gord
di

Càrrec
Degà de la
a Facultat de Lletres

Responsa
abilitat
Degà

Mª Lluïsa Fa
axedas

Vicedegana
a d’Ordenac
ció
Acadèmica
a de la Faculttat de
Lletres

Responsaable de Qualitat del
Centre

Ramon Giro
ona

Joan Pagèss
Diego Varga
a

Josep Burch
h
Carme Pard
do

Josep Serra
a

Montserrat Batllori

Coordinado
or del Grau en
e
Comunicacció cultural

Coordinaddor d’estudi

Coordinado
or del Grau en
e Filosofia

Coordinaddor d’estudi

Coordinado
or del Grau en
e
Geografia O
Ordenació del Territori i
Gestió del Medi Ambien
nt

Coordinaddor d’estudi

Coordinado
or del Grau en
e Història

Coordinaddor d’estudi

Coordinado
ora del Grau en Història
de l’art

Coordinaddora d’estudi

Coordinado
or del Grau en
e Llengua i
Literatura C
Catalanes

Coordinaddor d’estudi

Coordinado
ora del Grau en
Llengua i L
Literatura Esp
panyoles

Coordinaddora d’estudi

Composiciió de la Com
missió de Qualitat
Q
dell Centre Do
ocent que aprova
a
l’infforme de se
eguiment
Nom i cog
gnoms
Josep Gord
di

Càrrec

Responsa
abilitat

Degà

President de la CQC

Vicedegana
a

Responsaable de Qualitat del
Centre

Mª Lluïsa Fa
axedas
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Maria Guerrra
Pilar del Acebo
Ramon Giro
ona

Joan Pagèss
Diego Varga
a

Josep Burch
h
Carme Pard
do

Josep Serra
a

Montserrat Batllori

Joan Vicentte

Mita Casacu
uberta

Beatriz Bleccua

Rosa Congo
ost

Anna Monte
es Torrent
Marina Casstro
Laura Galle
egos Amber
Núria Brune
et Ros
Neus Figueras

Administrad
dora de centtre

Secretàriaa

PAS

Membre d el GPA

Coordinado
or del Grau en
e
Comunicacció cultural

Coordinaddor d’estudi

Coordinado
or del Grau en
e Filosofia

Coordinaddor d’estudi

Coordinado
or del Grau en
e
Geografia O
Ordenació del Territori i
Gestió del Medi Ambien
nt

Coordinaddor d’estudi

Coordinado
or del Grau en
e Història

Coordinaddor d’estudi

Coordinado
ora del Grau en Història
de l’art

Coordinaddora d’estudi

Coordinado
or del Grau en
e Llengua i
Literatura C
Catalanes

Coordinaddor d’estudi

Coordinado
ora del Grau en
Llengua i L
Literatura Esp
panyoles

Coordinaddora d’estudi

Coordinado
or del Màster
interuniverssitari en Políítiques i
Planificació
ó per les ciuttats,
l'ambient i e
el paisatge (PPCEL)
(

Coordinaddor d’estudi

Coordinado
ora del Màster en
Comunicacció i Estudis Culturals

Coordinaddora d’estudi

Coordinado
ora del Màster en
Ensenyame
ent d’Espany
yol i de
Català com
m a Segones
s Llengües
(MEECSL)

Coordinaddora d’estudi

Coordinado
ora del Màster en
Recerca en
n Humanitats
s (MRH)

Coordinaddora d’estudi

Estudiant d
de grau

Estudiant dde grau

Estudiant d
de grau

Estudiant dde grau

Estudiant d
de grau

Estudiant dde grau

Estudiant d
de màster

Estudiant dde màster

PAS

Secretàriaa acadèmica

Josep Mane
el Rueda
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Jaume Busq
quets

Expert exttern

Francesc Fe
eliu
Professor

Professor del Departam
ment de
Filologia i comunicació
ó

Professora
a

Professor del Departam
ment de
Filosofia

Professor

Professor del Departam
ment de
Geografia

Professor

Professor del Departam
ment
d’Història i Història de l’Art

Anna Quinta
anas

José Luís V
Villanova

Joan Molina
a

Titulacion
ns impartid
des al Centr
re
Denomina
ació

Codi RU
UCT

Crèd
dits
ECTS

y
Any
d’im
mplantac
ió

Responsab
ble
ensenyame
ent/
Coordinad
dor de
màster

Grau en Co
omunicació Cultural
C

2500489
9

240

2009
9-10

Ramon Giro
ona Duran

Grau en Filo
osofia

2500319
9

240

2009
9-10

Joan Pagès
s Martínez

Grau en Ge
eografia Orde
enació del
Territori i Ge
estió del Med
di Ambient

2500323
3

240

2009
9-10

Diego Varga
a Linde

2500320
0

240

2009
9-10

Josep Burch
h Rius

2500321

240

2009
9-10

M. Carme Pardo
P
Salgado

Grau en Lle
engua i Litera
atura
Catalanes

2500510
0

240

2009
9-10

Josep Serra
a Lopez

Grau en Lle
engua i Litera
atura
Espanyoless

2500322
2

240

2009
9-10

Montserrat Batllori
B
Dillett

Màster en C
Comunicació
ó i Estudis
Culturals

4311370
0

60

2010
0-11

Margarida Casacuberta
C
Rocarols

60

2013
3-14

Beatriz Blec
cua
Falgueras

60

2014
4-15

Rosa Congo
ost Colomer

Grau en Hisstòria
Grau en Hisstòria de l’Artt

Màster en E
Ensenyamen
nt d’Espanyol
i de Català com a Segones Llengües

4313827
7

Màster en R
Recerca en Humanitats
H

3002891

Data d’apro
ovació de l’infforme de seg
guiment:
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Aprrova per la Co
omissió de Qualitat
Q
del C
Centre en la sessió
s
1/17 de
e 23 de febreer de 2017
Aprrovada per la
a Junta de Fa
acultat/Escolla en la sessiió 1/17 de 23 de febrer dee 2017
Aprrovada per Comissió de Qualitat
Q
en laa sessió 2/20
017 de 27 d’ab
bril de 2017
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2. Procés d’ela
aboració de l’inforrme de se
eguimentt (ISC)
AQU Catallunya estableix que el procedimeent de seguiiment de less titulacionss s’ha d’alin
near amb ell
procedimeent d’acreditació de less mateixes, el contingut de l’ISC és el mateeix que el fiixat per alss
informes d
d’acreditació
ó. Tanmateiix, i per tal de centrar la reflexió en
e els aspecctes més relllevants, elss
ISC anualss consistiran
n en la valo
oració dels aapartats 3 (V
Valoració de
d l’assolimeent dels esttàndards dee
qualitat) i 4 (Valoració
ó i proposta
a del pla de millora).
L’elaboraciió d’aquestt informe de
d seguimen
nt ha seguiit el proced
diment del SGIQ de la UdG P4
4
Seguimentt dels resultats i millora
a de la titulaació.
Per a la seeva elabora
ació s’han utilitzat
u
totaa la informa
ació recollida en el caatàleg d’evid
dències i ell
corpus d’indicadors definits com a necesssaris en ell seguimen
nt de les tiitulacions, seguint less
directrius d
d’AQU Cata
alunya i faccilitats per lla Universittat i l’escola
a. Totes aqu
uestes evidè
ències estan
n
recollides een un apliccatiu inform
màtic que esstà a dispossició de totss els membbres de la Comissió
C
dee
Qualitat deel Centre.
El Consell de Govern de la UdG
G va aprovarr, el 28 de maig de 20
015, el Reglaament d’org
ganització i
funcionam
ment de l’estructura resp
ponsable deel Sistema de
d garantia interna de lla qualitat (SGIQ)
(
delss
estudis de la Universiitat de Giro
ona. Aquestt reglament fixa la crea
ació, compoosició i funccions de less
Comissió d
de Qualitatt de Centre Docent ((CQC). Aqu
uesta comisssió és l’òrrgan respon
nsable delss
processos de qualitatt relatius a les titulaciions oficialss de cada centre
c
doceent. la CQC
C haurà dee
desplegameent dels pro
ocessos de vverificació, seguiment,,
vetllar per la qualitat en el planttejament i d
modificació i acreditació dels estu
udis de grau
u i de màsteer impartitss en el centrre, així com també delss
processos d
del SGIQ a nivell de ce
entre docentt.
Ha estat aquesta Com
missió de Qualitat del centre qui ha analitzat les evidèn
ncies i apro
ovat aquestt
informe dee seguimentt i el pla de millora
m
en lla seva sessiió de data 23
2 de febrerr de 2017.
dències que
No s’han trrobat especcials dificulttats a l’horaa de disposa
ar dels indiccadors i evid
e han servitt
per a l’anàllisi de les tittulacions.
La Junta d
de Govern del
d centre va aprovar l’’informe dee seguimentt en la sessiió 1/17 de 23
2 de febrerr
de de 20117. I la Com
missió de Qualitat
Q
de la Universiitat va anallitzar i aproovar l’ISC en
e la sessió
ó
2/2017 de 27 d’abril de
d 2017.
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3. Va
aloració de
d l’assoliiment dells estànda
ards d’acr
reditació
ó
Estàndar
rd 1: Qualitat del pro
ograma fo
ormatiu
Per tal de faacilitar la lecttura d’aquestt Informe dee seguiment, hem decidit agrupar les ttaules amb els
e principalss
indicadors d
d’aquest apartat en un ún
nic annex qu e presentem
m al final del document.
d

1.1. El pe
erfil de co
ompetènciies de la titulació és consisttent amb els requiisits de la
a
disciplina
a i amb el nivell form
matiu corrresponentt del MECES.
1.2. El plla d’estud
dis i l’estr
ructura de
el currícu
ulum són coherentts amb el perfil de
e
competèn
ncies i amb els objec
ctius de la
a titulació..
La FL imparrteix les segü
üents titulaciions, tal com
m s’especifica a l’apartat Dades
D
identifficadores:
-

Graaus: Comuniicació Cultu
ural; Filosofi
fia; Geografiia, Ordenaciió del Terriitori i Gestiió del Medii
Am
mbient; Històrria; Història de l’Art; Llen
ngua i Litera
atura Catalan
nes; Llengua i Literatura Espanyoles
Màssters: Màsteer en Comu
unicació i Esstudis Cultu
urals (en rev
visió); Màstter en Ensenyament dee
l’Esspanyol i el Català
C
com a Segones Llen
ngües; Màsteer en Recerca
a en Humaniitats.
Màsster interuniiversitari coo
ordinat des d
de la FL: Mà
àster Interun
niversitari en
n Polítiques i Planificació
ó
per a les Ciutatss, l’Ambient i el Paisatge

Com a evid
dències es prresenten els enllaços a les memòriees originals amb els corrresponents informes dee
verificació. Així mateix
x, tots els grraus de la F
FL i el Màstter en Comu
unicació i Esstudis Culturals van serr
acreditats aamb data 22
2 de juny de 2016, com demostren els
e informes corresponen
nts. Aquest és el primerr
Informe de seguiment que
q presentem
m després dee l’acreditació
ó.
El consell de Govern 3/2
2016 de 12 de maig de la UdG va apro
ovar incloure
e en les mem
mòries de prog
gramació
dels estudiss de grau el reequeriment que
q els estud
diants de la Universitat
U
de Girona acre
reditin el nive
ell B2 del
MECR d’un
na tercera llen
ngua per a l’o
obtenció del títol de grau
u.
Aquesta incclusió es pot fer
f en el mom
ment de la veerificació, seg
guiment, mo
odificació o accreditació. En
E el nostre
centre els títols de grau que a hores d’ara
d
no incoorporen aqueest requeriment són:








nicació culturral
Graau en Comun
Graau en Filosofi
fia
Graau en Geogra
afia, Ordenacció del Territoori i Gestió del
d Medi Amb
bient
Graau en Històriia
Graau en Històriia de l’art
Graau en Llengua i Literatura
a Catalanes
Graau en Llengua i Literatura
a Espanyoless

at en motiu de
d l’Informe d’acreditació
ó ja incloïa un objectiu dee millora al respecte
r
El Pla de miillora elabora
(IAI/16/05)). Per tal d’ajustar aquestt requerimen
nt a tots els grraus es crea l’objectiu
l
de millora ISC//17/01:
Codi

Objectiu
u

Incorpora
ar el requer
riment que
e
els estudia
ants acrediitin el nivelll
ISC/17/01
B2 del ME
ECR d'una tercera
t
llengua pe
er a l'obten
nció del/s

Informe de seeguiment del curs 2015-20116 – Facultatt de

Ressponsable

Deganat, GPA

Lletres

Prioritat

Estud
dis

Alta

Tots els esttudis de
grau que no
o
tinguin incorporat
el requisit de
d la
tercera llen
ngua
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títols de grau
g
del cen
ntre

Accions viinculades a l’Objectiu de Millora
a
ACCIÓ 1
ACCIÓ 2
ACCIÓ 3

Incorporacció del requissit de la terceera llengua
Modificaciió dels itineraris dels plan
ns d'estudis implicats
i
i co
omunicació d
dels canvis re
ealitzats
al Servei de
d Gestió Aca
adèmica i Esttudiants i a lees Secretaries Acadèmiqu
ues dels centtres
docents im
mplicats
Activitats d'informació
d
ó sobre el req
quisit d’acred
ditació del niv
vell de tercerra llengua pe
er
obtenir el títol
t
als estud
diants de nou
u accés a l’esstudi de grau
u a partir del curs 2017/20
018

Termini dee finalització 2n semestre
e de 2016/17

ndard la Facultat té defin
nit l’objectiu de millora IA
AI/16/03
En relació a aquest estàn
Codi

Objectiu
u

Actualitza
ar l’aplicatiiu de
programa
ació per afe
egir les
assignatu
ures optativ
ves
IAI/16/03
d’Econòm
miques que caldrà curssar
per obten
nir la Doble titulació.

Ressponsable

Gabineet de
Planifiicació i
Avalua
ació, GPA

Prioritat

Alta

Estud
dis

Filosofia i
Economia

Acció 1: S’haan afegit less assignatures següents: S
Sociologia; In
nstruments d'economia
d
aaplicada I; Esstadística;
Política econ
nòmica I; Teemes d'històrria econòmicca contemporrània; Polític
ca econòmicaa II; Anàlisi dels
d cicles i
de la conjun
ntura econòm
mica. Estan in
ncorporadess a l'aplicatiu
u i es poden visualitzar
v
viia web a:
http://www
w.udg.edu/tab
bid/10104/D
Default.aspx??ID=3107GD
D315&langua
age=ca-ES&ID
DE=525

estudiants admesos tenen el p
perfil d’ac
ccés adequ
uat per a la titulaciió i el seu
u
1.3. Els e
nombre é
és coheren
nt amb el nombre
n
de
e places offertes.
Objectius d
del Pla de Millora
M
relaccionats amb
b aquest sub
bestàndard:

Codi
IAI/16/011

Objectiiu

Ressponsable

Deganat i
Augmen
ntar el nom
mbre
Coord
dinadors
d’estudia
ants que accedeixen
a
n al
d'estu
udis
conjunt d’estudis de la FL.

Prioritat

Alta

Estud
dis

General de tota la
Facultat

Aquest és un
n objectiu prrioritari per la
l FL. Malgraat que el pla d’accions en si encara noo està redacta
at (ho ha
d’estar a fin
nals del curs 2016/17),
2
ja s’han portat a terme diveerses accionss concretes dee difusió delss estudis
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que formaraan part del pla:
p campany
ya de publicittat en xarxes socials, elaboració d’un aanunci de la FL, accions
diverses de contacte am
mb el professo
orat dels IES,,...
El curs 2015
5/16 es va prroduir un aug
gment d’un 77,49% en el nombre
n
d’estudiants de n
nou accés a la
a FL (amb
un total de 2
227 nous esttudiants), que el curs 20116/17 ha segu
uit amb un au
ugment d’un
n 12.7% (256 estudiants
nous estudiants de prim
mer).

Codi

Objecttiu

Ajustar l'oferta i la
l demand
da
IAI/16/02
2 de place
es

Ressponsable

Dega
anat

Prioritat

Estud
dis

Comunica
ació
Mitjana cultural i
Història de
d l’art

Malgrat quee la proposta
a era augmen
ntar l’oferta d
de places del grau en Com
municació culltural (de 40
0 a 60) i
rebaixar l’offerta del Gra
au en Història
a de l’art (dee 60 a 40), al final es va decidir deixarr els dos grau
us en 50
places d’acccés. Acció rea
alitzada i tancada.

1.4. La tittulació dis
sposa de mecanisme
m
es de coor
rdinació ad
dequats.
Objectiu dell Pla de Millo
ora relaciona
at amb aquesst subestànda
ard:

Codi

IAI/16/377

Objecctiu

Reesponsable

Augmentar la coo
ordinació
entre ells professors de priimer
curs pe
er tal de millorar
m
elss
ganat i
resulta
ats docents
s i l’assolim
ment Deg
proffessors FL
de les competènc
c
cies
transve
ersals, en especial
e
p
pel
que fa al
a domini de les
compettències d’e
expressió oral
i escrita
a.

Prioritat

Alta

Estud
dis

Tots els grraus
(assignatu
ures
comunes)

eació d’un grup
g
de treb
ball per les aassignaturess de primer que estableeixi criteris unificats
Acció 1: Cre
de treball. El grup es va
v crear en la
l data prevvista per a l’’assignatura
a de COE, i ara s’està trreballant
en definir eels criteris unificats
u
d’a
avaluació. L
L’assolimentt es valora en
e un 40%.
1.5. L’apllicació de les difere
ents norm
matives es realitza de
d manera
a adequad
da i té un
n
impacte p
positiu sob
bre els res
sultats de la titulació.
No hi ha cap
p objectiu dee millora espe
ecífic sobre aaquest punt.
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Estàndar
rd 2: Pertin
nència de la inform
mació públiica
2.1. La in
nstitució publica
p
infformació v
veraç, com
mpleta, ac
ctualitzada
a i accessiible sobre
e
les caractterístiques
s de la titu
ulació i el sseu desen
nvolupame
ent operattiu.
Objectiu dell Pla de Millo
ora relaciona
at amb aquesst subestànda
ard:

Codi

Objecttiu

Aconseg
guir que to
ot el
professo
orat a tem
mps comple
et
IAI/16/08
8
de la FL
L tingui la plana
p
web
b
persona
al activada
ai
actualitz
zada.

Ressponsable

Prioritat

Dega
anat i
Depa
artaments

Mitjana

Estud
dis

General de tota la
Facultat

Aquest acció
ó encara no s’ha
s
realitzatt, s’hi insistirrà properameent.

nstitució publica info
formació ssobre els resultats
r
acadèmics i la satisfa
acció.
2.2. La in
Objectius deel Pla de Millora relacion
nat amb aqueest subestànd
dard:
Codi

Objecttiu

Reesponsable

Alta

Estud
dis

IAI/16/07

Donar amplia infor
rmació púb
blica
ó de tots elss
al web a disposició
grups d’interès sob
bre el SGIQ
Q de
la UdG i del centre, dels inforrmes
que sorg
geixen al lla
arg de la vid
da
de la titu
ulació i de les
l evidènccies
que ho acrediten.
a

Acció 1

Reestruc
cturació de
e la pàgina web de qua
alitat que recollirà
r
la política de
e
qualitat de la UdG i les
dades ag
gregades de
el Sistema de Garantiia interna de
d Qualitat
El mes d'o
octubre de 2016 s'ha actu
ualitzat la pàgina web de qualitat
www.udg.edu/udgqua
alitat i aquessta informaciió ja està en obert
o
i actuallitzada

Acció 2

GPA i
Resp
ponsable de
Quallitat del
Centtre (RespQ)

Prioritat

General de tota la
Facultat

Pàgines web
w reestructturades i actu
ualitzades. Acció
A
acomple
erta en la sevva totalitat
b. Creac
ció de la pàg
gina web de
el centre do
ocent amb informació
ó exhaustiv
va
sobre el seu SGIQ, la vida de lles titulacio
ons i les eviidències qu
ue en fan
referènc
cia.
la Faculta
at de Lletres disposa
d
d'un
na pàgina web
b amb la info
ormació relattiva a la vida
a de les
titulacion
ns, evidènciess i informacióó relativa alss processos d'acreditació
d
i seguiment de les
titulacion
ns del centre:
http://ww
ww.udg.edu//fl/Elsestudiss/Qualitat/ta
abid/24266/
/language/caa-ES/Defaultt.aspx
Pàgines web
w reestructturades i actu
ualitzades. Acció
A
acomple
erta

Objectiu dee millora tan
ncat per l’asso
oliment dels objectius preetesos.
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Codi

Objectiu

Re
esponsable

Prioritatt

Estu
udi

Dega
anat i
Vicer
rectorat de
Garantir
r que tota la
Deseenvolupame
ent
informa
ació dels estudis que
e
Norm
matiu,
ofereix la
l FL estig
gui traduïd
da a
Mitjanaa General dee tota la
Goveernança i
la
pàgin
na
web
al
castellà
c
i
a
IAI/16/09
9
Facultat
Comu
unicació,
l’anglès..
Gestiió Acadèmicca
i Serv
vei
Inforrmàtic
Acció: S’hi eestà treballan
nt des del Viccerectorat coorresponent.

Codi

Objectiiu

Disposar
r d’un pla de
comunic
cació que ens
e perme
eti
ser més eficaços en
e la
IAI/16/10
0
comunic
cació exter
rna i interrna
de les no
ostres actiivitats.

Responsable

Deganat

Prioritat

Estudi

Mitjana General de tota la
Facultat

Acció: s’esstà treballan
nt en la red
dacció del P
Pla, que s’a
acabarà pro
operament, i ja s’han començat
c
a
realitzar acccions.
Codi

Objectiu

Publicar
r una infor
rmació
completa
a i actualittzada sobrre
les comp
petències, activitats
IAI/16/11 formativ
ves i sistem
ma
d’avaluació de tote
es les
assignatu
ures.

Ressponsable

Prioritat

Viced
deganat
d'Ord
denació
Acadèèmica,
Coord
dinadors
d'estu
udis i
Professsorat de la
FL

Alta

Estudi

Tots els grraus

Acció: des de les coorrdinacions dels graus ss’ha revisatt la complettesa de la in
nformació de
d totes less
assignatures. Aquesta
a acció s’ha de
d repetir ccada curs.
nstitució publica el SGIQ
S
en qu
uè s’emma
arca la titu
ulació.
2.3. La in
No s’han fett accions esp
pecífiques en aquest àmbiit, que ja es dóna
d
per asso
olit.
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Estàndar
rd 3: Eficàc
cia del sistema de g
garantia in
nterna de la
l qualitatt de la titulació
3.1. El SG
GIQ imple
ementat té
t processsos que garanteixe
g
n el disse
eny, l’apro
ovació, ell
seguimen
nt i l’acred
ditació de les titulaccions.
Objectiu dell Pla de Millo
ora relaciona
at amb aquesst subestànda
ard:
Codi

Objecttiu

Reesponsable
Com
missió de
Quallitat del
Centtre, GPA i
Com
missió de
Quallitat

Prioritat
Alta

Estud
dis

IAI/16/16

Afavorir
r la millora
a contínua d
de
les titula
acions i fac
cilitar el pro
océs
de seguiiment, iden
ntificant el
centre docent
d
com a principa
al
responsable de l’elaboració d
dels
es de seguim
ment de less
informe
titulacio
ons que s’hii imparteix
xen.

General de tota la
Facultat

Acció 1

a. Revisiió del procé
és de seguiiment de les titulacion
ns, ajustantt els contin
nguts i
actualitz
zant les evidències i ells indicado
ors
El 30 de gener
g
de 2015 es va aprovvar el P4 de Seguiment
S
dels resultats i millora de les
titulacion
ns oficials de grau i de mààster de la Ud
dG. I aprovatt un nou corppus d'indicad
dors
actualitza
at i disponible per fer l'infforme de seg
guiment que es farà públiic
Procedim
ment aprovat i implantat. A
Acció assolid
da en la seva totalitat

Acció 2

b. Seguim
ment de les
s titulacion
ns d’acord amb
a
la nova Guia
A partir del
d curs 2015/2016 els infformes de seguiment es realitzen
r
segu
uin el proced
diment
de la nova
a guia i s'aproven per CQ
QC i CQ
Informes aprovats perr la CQC . Accció assolida en la seva totalitat

Objectiu dee millora tan
ncat per l’asso
oliment dels objectius preetesos.

3.2. El S
SGIQ imp
plementatt garanteiix la rec
collida d’iinformaciió i dels resultats
s
rellevants per a la gestió eficient de les titulacions
s, en esp
pecial els resultats
s
acadèmic
cs i la satis
sfacció dells grups d
d’interès.
Objectius deel Pla de Millora relacion
nat/s amb aq
quest subestà
àndard:
Codi
IAI/16/13

Objecttiu
Establir un nou pro
ocediment de
recollida
a d'informa
ació dels
estudian
nts sobre l'a
avaluació
docent del
d professo
orat i un no
ou
model d'enquesta
d

Informe de seeguiment del curs 2015-20116 – Facultatt de

Reesponsable
Com
missió de
Quallitat i
Viced
deganat
d'esttudiants

Lletres

Prioritat
Alta

Estud
dis
General de tota la
Facultat
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Acció 1

Revisió i nou redac
ctat de l'enq
questa de docència
d
Durant ell curs 2015-16 la Comissióó de Qualitatt de la Unive
ersitat ha actiivat tres grup
ps de
treballs per a l’anàlisi i millora d’aaquest proced
diment clau, de l’índex dee resposta, de la
difusió deels resultats i de l’ús dels resultats obttinguts. Cada
ascun d’aqueests grups ha
a estat
compost per
p un vicere
ector, que l’h
ha presidit, trres o quatre professors,
p
u
un estudiant i un
membre del
d GPA. La Comissió
C
de Qualitat de la
l Universita
at comissió 8
8/16 de 29 de
e
setembre de 2016 va aprovar
a
el noou redactat de
d les enquestes de docèn
ncia així com les
noves líniies d’adminisstració. Restaa en mans deel consell de Direcció i la Comissió de
e Govern
de la UdG
G per tal de la
a seva validacció final.
Acció asso
olida parcialment (50%)

Acció 2

Acció 3

Revisió del
d procediiment si s'e
escau
Procedim
ment revisat i nova propossta, pendent d'aprovar
Acció asso
olida parcialment (50%)
Fer accio
ons específfiques de la
a FL per miillorar l'índ
dex de resp
posta dels
estudian
nts
S’han porrtat a terme accions
a
d’infoormació direecta als estud
diants, i els reesultats han millorat
molt significativamen
nt; tant el currs 2015/16 (a
amb un 43% de respostess) com el curss
2016/17 (amb
(
un 40.9
9% de resposstes en les en
nquestes del primer
p
semeestre) la FL éss la
Facultat de
d la UdG am
mb un nombrre més alt de respostes, amb molta differència. Accció que
s’ha de reepetir cada cu
urs.

Objectiu dee millora assolit parcialm
ment, es deixaa obert pel cu
urs 2016/17.
Codi

Objecttiu

Reesponsable
Gabiinet de
Planiificació i
Avalu
uació

Prioritat

IAI/16/14

Conèixer l'opinió dels
d
titulatss
sobre la formació rebuda
r
i el seu
pas per la
l Universiitat

Alta

Acció 1

Incorporació de l'e
enquesta co
om un nou procés del SGIQ

Estud
dis
General de tota la
Facultat

El dibuix del procedim
ment està en procés d'elab
boració i durrant el curs 22016/17 està pendent
que s'apro
ovi per part de
d la Comiss ió de Qualita
at
Acció asso
olida parcialment (25%)
Acció 2

Adminis
stració anu
ual de l'enqu
uesta
La Univerrsitat de Giro
ona participaa en la comissió d’enquestes d’AQU en
ntre elles la de
d
titulats. La
L UdG ja dissposa de dadees agregadess de l'enquestta de titulatss del 2014 i del
d 2015.
Resta pen
ndent posar-lla a disposiciió dels centrees docents aq
questa inform
mació desagrregada.
Acció asso
olida parcialment (50%)

ment, es deixaa obert pel cu
urs 2016/17.
Objectiu dee millora assolit parcialm
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Codi
IAI/16/15

Acció 1

Acció 2

Objecttiu

Reesponsable

Prioritat

Estud
dis

Definir i implemen
ntar enquesstes Com
missió de
Mitjana General de tota la
Facultat
de satisffacció del professorat
p
t
Quallitat
respecte
e del progra
ama forma
atiu
Participació activa en la comiissió d'enqu
uestes d'AQ
QU Catalun
nya que dissenya
aquesta enquestes
Els GPA ha
h participa anualment
a
en
n l'enquestta de titulatts d'AQU i d
d'inserció la
aboral,
la propera
a edició serà aquest curs 2016-2017.
La Univerrsitat de Giro
ona treballa een el marc deels Campus Sectorials.
S
Un Campus se
ectorial
és una pla
ataforma faciilitadora de lla transferèn
ncia de coneix
xement i tecn
nologia, està
à
focalitzat en un sectorr socioeconòm
mic concret i es basa en la gestió de laa demanda de
d
coneixem
ment. Tant el Consell Asseessor Sectoria
al (CAS) constituït per un
n grup reduïtt de
persones escollides pe
er la seva trajjectòria proffessional i personal, totess elles externes a la
universita
at com l’Agru
upació sectorrial (AS), quee és el conjun
nt d’empresees i institucio
ons del
sector soccioeconòmic han de perm
metre de valo
orar els estud
dis de la UdG
G, els competè
ències
que aquessts han de de
esenvolupar, l’anàlisi del mercat laborral del sectorr i la inserció
ó laboral
dels nostrres titulats, etc.
e
La Univerrsitat de Giro
ona participaa també en la
a comissió d’enqueste
d
es d’AQU am
mb
l’objectiu de definir i implementar
i
r altres enquestes com less de satisfaccció del professsorat
respecte del
d programa
a formatiu, lees dels respo
onsables acad
dèmics sobree el desplegam
ment de
les titulaccions, etc.
Acció asso
olida parcialment (75%)
Adminis
stració de l'enquesta
La UdG està treballan
nt en un prop
posta d'enqueesta de profe
essorat i proccediment
d'adminisstració d'enq
questa a iniciaar el curs 2016-2017. Es presenta
p
la pprimer propo
osta a
l'enquesta
a als responssables de quaalitat dels cen
ntres a la reu
unió de novem
mbre de 2016.
Acció asso
olida parcialment (25%)

Objectiu dee millora assolit parcialm
ment, es deixaa obert pel cu
urs 2016/17.

GIQ imple
ementat es
s revisa pe
eriòdicam
ment i gene
era un pla
a de millor
ra per a la
a
3.3. El SG
seva millo
ora contin
nua.
Objectiu dell Pla de Millo
ora relaciona
at amb aquesst subestànda
ard:
Codi

Objectiu
u

IAI/16/12 Transform
mar el SGIQ
Q
institucional en el SG
GIQ del
centre doc
cent, ajusta
at a les
dinàmiqu
ues i a la rea
alitat del
propi centtre.
Acció 1

Ressponsable
Com
missió de
Qualitat i Comissió
ó
de Qualitat
Q
del
Centtre Docent

Prioritat

Estud
dis

Alta

General de
e tota la
Faculltat

Revisió pr
rogressiva dels proced
diments de
el SGIQ insttitucional i adaptació
óa
nivell del centre
La UdG està immersa en
n una revisióó del SGIQ per tal d’adaptar-lo a una nova visió més
m
descentralittzada i avanççar en el deseenvolupamen
nt dels sistem
mes de garan
ntia de qualittat de
cadascun dels centres docents.
d
El prropi sistema disposa d’un
n procedimen
nt de revisió
periòdica que
q garanteix
x la millora coontinuada. En
E aquest sen
ntit s'han revvisat dos
procedimen
nts del propi SGIQ P29 R
Revisió del SG
GIQ i P31 Pro
océs de gestióó de la millora dels
centres doccents. S'ha re
elacionat els P
Pla de millorra del centre docent amb els procedim
ments
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Resultat
Acció 2

del SGIQ i en
e un primerr pas es comeençarà a fer la
l revisió d'aquest a nivelll de centre docent.
d
El Consell de
d Govern de
e la UdG va aaprovar, el 28
8 de maig de 2015, el Regglament
d’organitza
ació i funcion
nament de l’eestructura ressponsable de
el Sistema dee garantia intterna de
la qualitat (SGIQ)
(
dels estudis
e
de la Universitat de Girona. Aquest
A
reglam
ment fixa la creació,
c
composició
ó i funcions de
d les Comisssió de Qualita
at de Centre Docent (CQC
C). A la Facultat
estem en un
na primera fa
ase d'identifiicació dels reesponsables dels
d processoos del SGIQ
vinculats a objectius de millora per ttal de fer una
a primera rev
visió i adaptaació si cal a nivell
n
de
centre doceent
Acció assoliida parcialm
ment (10%)
Revisió de
els procediments del S
SGIQ d'aba
ats general de la UdG
A nivell del SGIQ s'han revisats els p
procedimentts P29 Revisió del SGIQ i P31 Procés de
d
gestió de laa millora delss centres doceents. El proccediment P2 de Disseny, m
modificació i
extinció de la titulació està
e en procéés de revisió i aprovació.
2 procedim
ments revisatss i aprovats d
durant l'any 2016.
2
Acció assolida
a
parccialment (75%
%)

Resultat
ment, es deixaa obert pel cu
urs 2016/17.
Objectiu dee millora assolit parcialm
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Estàndar
rd 4: Adeq
quació del professorrat al prog
grama form
matiu
e principalss
Per tal de faacilitar la lecttura d’aquestt Informe dee seguiment, hem decidit agrupar les ttaules amb els
indicadors d
d’aquest apartat en un ún
nic annex qu e presentem
m al final del document.
d

4.1. El pr
rofessoratt reuneix els requissits del niivell de qu
ualificació
ó acadèmiica exigits
s
per les titulacion
ns del ce
entre i tté suficie
ent i vallorada ex
xperiència
a docent,,
investigadora i, si escau,
e
pro
ofessional..
4.2. El professora
at del centtre és sufficient i disposa
d
de
e la dediccació adeq
quada per
r
desenvolu
upar les se
eves funciions i aten
ndre els es
studiants.
Des de la F
FL considerrem que aqu
uests estànd
dards assoleeixen uns valors
v
molt ssatisfactoriss; l’informee
d’acreditacció de juny de 2016 acrreditava l’esstàndard 4 amb excel·lència. No h
hi ha per tan
nt objectiuss
de millora que s’hi reffereixin.
nstitució ofereix
o
su
uport i opo
ortunitats
s per millo
orar la qu
ualitat de l’activitatt
4.3. La in
docent i iinvestigad
dora del pr
rofessoratt.
Objectius deel Pla de Millora relacion
nats amb aqu
uest subestàn
ndard:
Codi

Objectiu
u

IAI/16/18 Establir un
u pla de
e formació
del profes
ssorat per contribuir
c
a la
millora d’’aquells asp
pectes en q
què
es detecte
en febleses,,
particular
rment en la
a formació
especialitz
zada en la docència
d
e
en
llengua an
nglesa (veu
ure també
proposta 6.5.)
6
IAI/16/19 a. Augmen
ntar el nom
mbre de
professor
rat de la FL que particcipa
en les Xar
rxes d’innovació doce
ent.
b. Augmen
ntar el nom
mbre de
professor
rs de la FL que
q fa curso
os
d'innovac
ció docent

Ressponsable

Prioritat

Estud
dis

Deganat, ICE i
SLM

Mitjana

General de
e tota la
Faculltat

Deg
ganat i ICE

Baixa

General de
e tota la
Faculltat

Ambdós objjectius es pla
antegen per finals
f
del currs 2016/17.
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Estàndar
rd 5: Eficàc
cia dels sistemes de
e suport a l’aprenen
ntatge
5.1. Els serveis d’orienta
ació acad
dèmica suporten
s
adequad
dament el
e procés
s
d’aprenen
ntatge i els
e d’orien
ntació pr ofessional faciliten
n la incorrporació al
a mercatt
laboral.
TAUL
LA 5.1 SAT
TISFACCIIÓ DELS ESTUDIAN
E
NTS AMB E
ELS SISTE
EMES DE
SUPO
ORT A L'A
APRENENT
TATGE
Indicado
or

Percentatge
de respostes

TUTOR
RIES ACADÈM
MIQUES

3,5

18%
%

INSTA
AL·LACIONS

3,8

BIBLIO
OTECA

4,0

SERVE
EIS DE SUPOR
RT (matriculaació, informaciió, etc...)

3,2

TITULATS 2014

Índex
x de
resposta
general de
d tota
la facu
ultat

Les dades de la Taula
a 5.1 fan refferència a ttots els estu
udis de la FL,
F i per aixxò les come
entem aquí;;
com es pott observar, el
e primer ellement a as senyalar és que l’índex
x de respostta no és exccessivamentt
alt, perquèè van respo
ondre un 18% dels tittulats; en un
u estudi en
e particulaar (Grau en
n Llengua i
literatura catalanes) no va resp
pondre cap
p estudiantt. Existeix un objectiu
iu del Pla de millora
a
s
la
l necessitaat de “Conèèixer l’opiniió dels titullats sobre la
l formació
ó
IAI/16/14 en el que s’esmenta
q
s’impllanti caldrà
à fer accionss
rebuda i ell seu pas perr la Universsitat”, al quee haurem d’afegir que quan
per garantiir una àmpllia resposta.
Pel que faa les respostes, considerem que lla valoració
ó és molt positiva, sobbretot pel que
q fa a less
instal·lacio
ons i a la Bib
blioteca. Pe
el que fa a laa valoració de les tutorries acadèm
miques i delss serveis dee
suport, quee també obttenen una bona
b
valoraació, disposeem ja de div
versos objecctius al Pla de millora,,
com veureem tot seg
guit, que hii fan referrència i qu
ue esperem que ens p
permetin millorar
m
elss
indicadorss en properees ocasions.
Relacionatt amb aqueest subestàn
ndard el plla de millorra fa referè
ència en aqquest cas als següentss
objectius:
Codi

Objectiu
u

Ressponsable

Garantir
r el bon fun
ncioname
ent Vicedeeganat
i l’èxit ac
cadèmic de
e les
d’ordeenació
pràctique
es, així co
om la
acadèmica i
IAI/16/20 informac
ció pública
a al respeccte.
coordinadors de
tots ells estudis.

Prioritat

Alta

Estu
udi

Tots els gra
aus

Acció: s’estàà treballant en
e la redacció
ó d’un protoccol propi quee reguli les prràctiques qu
ue s’estan fen
nt en els
graus.
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Codi

Objectiu
u

Ressponsable

Tenir en funcionam
ment un P
Pla
d’Acció tu
utorial per a tots ells
estudis, graus
g
i mà
àsters, de lla Degan
nat i
FL. El Pla
a haurà d’incloure,
coordiinadors
específicament, ac
ccions
d'estu
udis
IAI/16/22 d’acompa
anyamentt per als
estudiantts de prim
mer, així co
om
accions per
p
millor
rar el
nombre d’estudian
d
nts que
presenten el TFG.

Prioritat

Alta

Estu
udi

General de
Facultat

Acció: s’està treballant en la redaccció d’un PA
AT per a totss els estudis de grau. Allguns estudiis de màsterr
(MECESL, M
MRH, MIPPCEL) ja han elaborat els seus propis PAT,
P
específiics per cadasscun.
Codi

Objectiu
u

Ressponsable

Conèixer
r la valoració que to
ots
els grups
s d’interès
s (estudian
nts, Vicedeeganat
c
ors) fan d
del d'ordeenació
IAI/16/23 tutors i coordinado
Protocol de seguim
ment del
acadèm
mica
TFG.

Prioritat

Mitjana

Estu
udi

Tots els gra
aus

Acció: s’han
n elaborat i administratt enquestes eespecífiques per a estud
diants i tutorrs en relació
ó al grau dee
satisfacció amb el Pro
otocol de seg
guiment dell TFG. Objeectiu assolit, tenint en compte que
e cal repetirr
l’administraació d’enquesstes periòdiccament.
Codi

Objectiu
u

Ressponsable

Elaborar
r un Pla d’’orientació
ó
Degan
nat i Oficina
a
professio
onal que in
nclogui
Unive
ersitat
q millorrin
IAI/16/24 aspectes diversos que
la inserciió dels nos
stres
Empreesa
titulats.

Prioritat

Alta

Estu
udi

Tots els gra
aus

Acció: s’hi treballarà seg
gons el calendari previst, el segon sem
mestre d’aque
est curs.

Codi

Objectiu
u

Augmenttar el nom
mbre
d’estudia
ants que participen en
IAI/16/25 program
mes de mob
bilitat
nacional o internacional.

Ressponsable

Degan
nat

Prioritat

Mitjana

Estu
udi

Tots els gra
aus

Acció 1: Prromoure el coneixemen
c
nt de llengü
ües estrangeeres, especia
alment de l’’anglès. Accció pendentt
per desenvvolupar els propers
p
mesos.
Acció 2: Prromoure l’eestabliment de conveniis Erasmus,, Sicue i Prrometeu am
mb possibiliitats reals, i
vetllar per la continua
ació dels exiistents. Acciió realitzada.
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Acció 3: Prromoure l’am
mpliació de
els conveniss existents a altres estudis. Acció rrealitzada.
Acció 4: M
Millorar la difusió de la informaació sobre mobilitat als
a estudian
nts. Acció realitzada
r
i
seguida peeriòdicamen
nt.
Codi

Objectiu
u

Ressponsable

Oferir formació es
specífica e
en
nat
l’àmbit
d
de
les
TIC
relacionad
r
des Degan
IAI/16/26
amb les Humanita
H
ats.

Prioritat
Baixa

Estu
udi

Tots els gra
aus

Acció: els cursos corrresponentss al curs 2
2015/16 ja es van pro
ogramar (22), ara cald
drà anar-nee
programan
nt periòdica
ament.
Codi

Objectiu
u

Ressponsable

Fer un in
ntercanvi en
e la
seqüenciiació de le
es
assignatu
ures per cu
ursos del p
pla
d’estudis
s de maner
ra que el
mòdul M10.
M
Terce
era llengua
a i Coord
dinació
literatura
a
es
passi
a
tercer
cu
urs
IAI/16/27
d’estu
udis
(la qual cosa
c
no té cap
implicaciió amb cap
p altra
assignatu
ura) i el mòdul
m
M9
Segona lllengua i litteratura e
es
passi a se
egon curs..

Prioritat

Alta

Estu
udi

Grau en Lle
engua i
Literatura
espanyola

Acció: Com
m que aqu
uesta acció està relaccionada am
mb un canv
vi d’horariss que enca
ara no s’ha
a
concretat, de momentt no s’ha tira
at endavantt.
recursos materials
m
disponiblles són ad
dequats al nombre d
d’estudian
nts i a les
s
5.2. Els r
característiques de
e la titulac
ció.
s
d el pla de m
millora fa refeerència a:
Relacionat aamb aquest subestàndard
Codi

Objectiu
u

Millorar la
l informac
ció que reb en
els estudiants de priimer en la
IAI/16/28 Jornada d’acollida
d
sobre
l’estructu
ura de la un
niversitat.

Ressponsable
Vicedeeganat
d'ordenació
mica i
acadèm
coordinadors
d'estud
dis

Prioritat

Mitjana

Estu
udi

Tots els gra
aus

Acció: La Jo
ornada d’aco
ollida s’ha ada
aptat a les neecessitats dells estudiantss i es realitza periòdicame
ent.
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Estàndar
rd 6: Qualiitat dels re
esultats de
els progra
ames form
matius
En aquest aapartat presentem una va
aloració dels rresultats dels programes formatius grrau per grau.
Tanmateix, algunes acciions i objectius de milloraa són comun
ns per tots elss estudis de ggrau, i per tant els
comentarem
m aquí en la introducció:
i
Codi

Objectiu
u

Aconsegu
uir que les actes
d’avaluaciió de TFG i TFM
IAI/16/30 s’adaptin als criteris
s d’avaluacció
específics
s de cada tittulació.

Ressponsable
Vicedeeganat
d'ordenació
acadèm
mica i
Coordiinadors
d'estud
dis

Prioritat

Alta

Estu
udi

General de
Facultat

Acció: Acció
ó assolida peer tots els estu
udis de la FL
L.
Codi

Objectiu
u

Millorar les taxes de
e rendimen
nt
diants en le
es
dels estud
IAI/16/31 assignatures que rea
alitzen que no
són pròpies de la sev
va disciplin
na.

Ressponsable
Coordiinadors
d'estud
di i
professsorat
implicat

Prioritat

Mitjana

Estu
udi

Tots els gra
aus

Acció 1: a. R
Revisar la in
nformació que
q es dóna en les fitxes de les assiignatures, eespecificant clarament

totes aquellles dades que puguin
n ser d’inteerès per als estudiants
e
que
q no curssen el grau en
e què es
programa ll’assignaturra, i en partiicular sobrre els coneix
xements previs que es requereixen
n. Acció
realitzada i que s’ha de
d fer periòd
dicament.
Acció 2. Pla d’acció tu
utorial – pen
ndent de reaalitzar
Codi

Objectiu
u

Millorar el funcion
nament i e
el
rendimen
nt acadèm
mic de les
IAI/16/32 assignatu
ures comu
unes de
Facultat.

Ressponsable
Vicedeeganat
d'ordenació
mica i
acadèm
Coordiinadors de
les assignatures
nes
comun

Prioritat

Alta

Estu
udi

Tots els gra
aus

Acció 1: s’haan reforçat lees reunions internes de cooordinació.
Acció 2: es vva descartar per ineficien
nt i no s’apliccarà.

Codi

Objectiu
u

Augmenta
ar el nombr
re de doble
es
titulacion
ns de la FL, tant entre els
IAI/16/35
nostres es
studis com amb estud
dis
d’altres Fa
acultats; i plantejar
p
la
a
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possibilita
at d’establiir dobles
titulacion
ns internaciionals.
Acció 1: s’haa explorat i descartat
d
per oposició dell Rectorat a la proposta.
Acció 2: s’haa estudiat i de
d moment s’’ha descartatt
Acció 3: eraa una opció pels
p màsters que
q està pen dent de realiització,

Codi

Objectiu
u

Ressponsable

Aconsegu
uir que en to
ots els estu
udis
sigui poss
sible portar
r a terme le
es
Coordiinadors
IAI/16/36 pràctique
es, com a as
ssignatura
d'estud
dis
obligatòriia o optativ
va

Prioritat

Alta

Estu
udi

Tots els gra
aus

Acció: pel cu
urs 2016/17 ja
j s’han activ
vat les pràctiiques optativ
ves a tots els graus
g
menyss al de Llengu
ua i
Literatura ccatalana.
Pel que fa a aquest Grau
u, cal introdu
uir una modifficació meno
or a la memòria, tot afegin
nt una nova assignatura
optativa quee donarem d’alta
d
a partirr del curs vin ent. Serà l’asssignatura de
e Pràctiquees, de 6 crèdiits. Per tant
introduïm u
un Objectiu de
d millora en
n aquest sentii:
Codi

Objectiu
u

Ressponsable

Afegir una assignatu
ura optativa
va al
L
i litteratura
Grau en Llengua
ISC/17/02 Catalanes
Degan
nat, GPA
s: Pràctique
es, de 6
crèdits

Prioritat

Alta

Estud
dis
Grau en Lle
engua i
Literatura
catalanes

Accions viinculades a l’Objectiu de Millora
a
ACCIÓ 1
ACCIÓ 2

Afegir una
a nova assign
natura de Prààctiques (6 crr.) al Grau, i activar-la
a
dee cares al curss
2017/18
Informar els
e estudiants sobre aqueesta nova assiignatura.

Termini dee finalització juny de 2017
7

Codi

Objectiu
u

Implemen
ntar una sè
èrie de
mesures que
q facilitin
n l’elaboracció
del TFG/T
TFM i en re
eforcin la
IAI/16/38
utilitat pe
er a la futur
ra inserció
profession
nal dels titu
ulats

Ressponsable

Coordiinadors
d'estud
dis

Prioritat

Alta

Estu
udi

Tots els gra
aus

Acció 1: Fom
mentar la vin
nculació entre el TFG/TFM
M i les pràcttiques externes, quan sigu
ui possible i//o adient:
s’està fent q
quan és possiible.
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Acció 2: Revvisar, si s’esccau, el protoccol de seguim
ment del TFG
G/TFM, particularment ppel que fa al calendari
c
i la
tutorització. Ja s’ha fet.
Acció 3: inteensificar el seguiment tuttorial dels TF
FG. S’està fen
nt.
Les accions de l’objectiu
u IAI/16/34 estan
e
previsttes per fer al llarg del 2017, i per tant lles endegare
em
properamen
nt. L’objectiu
u IAI/16/33 s’ha
s
de portaar a terme al llarg del 2018.
Les dades d
de la Taula 6.1 fan referèn
ncia a tots elss estudis de la FL, i per això les comen
ntem aquí:

TAULLA 6.1 SATISFACCIÓ DELSS GRADUATSS AMB L'EXP
PERIÈNCIA ED
DUCATIVA G
GLOBAL
TITULA
ATS 2014

In
ndicador

Estru
uctura i apren
nentatge (miitjana de les p
preguntes deel 1 al
8 i la 20)

3,4

Impaacte personall al estudiantts (mitjana d
de les preguntes 9,
10, 111, 17 18 i 19)

3,3

Serveeis i equipam
ments (mitjan
na de les pregguntes 12,13,,14, 15
i 16)

3,5

Volun
ntat de torna
ar a repetir ell mateix títoll

83%

Volun
ntat de torna
ar a repetir la
a mateixa un
niversitat

75%

Percenta
atge
de
resposttes

18% Índex
x de
resposta
general de
d
tota la
a
facultat

Com es pott observar i ja hem com
mentat anterriorment, el primer elem
ment a assen
nyalar és qu
ue l’índex dee
resposta no
o és excessiva
ament alt, pe
erquè van reespondre un 18% dels titu
ulats. Existei
eix un objectiiu del Pla dee
millora IAI/16/14 en el
e que s’esme
enta la neceessitat de “C
Conèixer l’op
pinió dels tittulats sobre la formació
ó
rebuda i el seu pas perr la Universiitat”, al que haurem d’affegir que qu
uan s’implantti caldrà fer accions perr
garantir unaa àmplia resp
posta.
Pel que fa alls resultats, considerem
c
que
q el fet quee estiguin al voltant d’un 3.5% és un bbon resultat;; el fet que la
a
nota mitjan
na que obteneen les titulaccions en la prregunta 20 (“Estic satisfe
et amb la titu
ulació”) siguii d’un 3.8 ho
o
considerem
m molt positiu
u, així com que
q el 83% deels estudiantts diguin que
e repetirien eel mateix títo
ol. Per tant la
a
valoració global és posittiva.
Per tal de faacilitar la lecttura d’aquestt Informe dee seguiment, hem decidit agrupar les ttaules 6.2., 6.3
6 i 6.4 en
un únic ann
nex que preseentem al fina
al del documeent.

Grau en C
Comunica
ació cultur
ral
ctivitats de
e formació són coherrents amb els
e resultatts d’apreneentatge pre
etesos, que
e
6.1. Les ac
correspon
nen al nivelll del MECE
ES adequat per a la tittulació.
L’objectiu p
principal del Grau de Com
municació Cu
ultural és asssolir una bon
na adquisicióó de les competències en
n
la formació dels futurs professionals
p
s de la Comu
unicació en un sentit amp
pli (des del peeriodisme fin
ns a la gestió
ó
cultural), taant pel que fa a l’adquissició de com
mpetències en contingutss (coneixemeents) com a l’adquisició
ó
d’habilitats pràctiques i instrumenta
als que han d
de propiciar la inserció la
aboral dels ggraduats al mateix
m
tempss
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que la sevaa posterior esspecialització
ó en els terrrenys més esspecífics de la Comunicaació (instituccional, local,,
digital, políttica, etc.).
Pel que fa a la taula 6.2
2, Satisfacc
ció dels esttudiants am
mb l’actuac
ció docent,, fixant-nos en l’històric,,
des del 20111 al 2015, es
e pot comp
provar que l’’índex de sa
atisfacció dells estudiantss es manté alt;
a cap delss
indicadors ees troba per sota
s
del 4 –e
en una nota ssobre 5-, i resspecte del cu
urs immediattament anterrior, el 2014-2015, s’ha p
produït un in
ncrement, en tots els indiccadors, d’una dècima. Aiixí, les puntu
uacions més altes
a
són perr
a la claredaat en què ess planteja l’a
assignatura i els criteris d’avaluació -4,4-, i pel que fa l’acla
ariment delss
dubtes -4,4.. La valoració
ó global de la
a docència, ees situa al 4,3
3, havent-se produït un iincrement de
es del 3,7 dell
curs 2013-2
2014 al 4,1, del
d curs 2014
4-2015, fins al 4,3, del curs
c
2015-20
016. Fet que ens porta a dir que s’ha
a
aconseguit dotar el Gra
au de Comu
unicació Culttural d’una plantilla doc
cent adequad
da al grau i a les sevess
posta passariia per mante
enir aquesta adequació, en
e el contextt
matèries. I en aquest seentit, també, la nostra ap
ol de person
nal docent, i intentar miillorar i adeqquar encara més algunss
de les fortees retallades en el capíto
perfils, lligaat a la propossta de la reorrientació quee voldríem ferr dels continguts d’algun
nes de les assiignatures.
6.2. El sisttema d’avalluació perm
met una cerrtificació fiiable dels resultats
r
d’a
aprenentattge
pretesos.
El sistema d
d’avaluació de
d les assigna
atures és d’acccés públic i es poden con
nsultar en el disseny com
mplet de cada
a
assignaturaa. Les activitats d’avaluacció solen serr diverses i s’adeqüen a les caracterrístiques esp
pecífiques dee
cadascuna de les assig
gnatures, de tal manera que permeeten avaluar de forma ppertinent i discriminada
d
a
l’aprenentattge de l’estud
diant i, per consegüent,
c
q
qualificar-la de manera adequada.
a
D
Depenent de les
l matèries,,
es pot plan
ntejar l’elabo
oració de brreus assajoss sobre un tema,
t
comen
ntaris de tex
extos, redaccció de pecess
periodístiqu
ues, en els seeus diversos formats,
f
preesentacions orals,
o
debatss, proves escrrites, i també
é, elaboració
ó
de productees audiovisua
als o multimè
èdia; així com
m aprofitar les propostess que ens arriiben de l’entorn cultural,,
per a fer u
un enfocameent des d’un vessant méés pràctic: col·laboració en propostees de festiva
als de teatree
d’àmbit inteernacional, en
e festivals litteraris, en seetmanes de periodisme,
p
en
e projectes aaudiovisuals, etc.
6.3. Els v
valors dels
s indicador
rs acadèm
mics són ad
dequats pe
er a les ca
aracterístiq
ques de la
a
titulació.
Les dades d
de matrícula
a del Grau de
d Comunicaació Cultural (Taula 1.1.),s’han manti
tingut estables, a 40, elss
cursos del 2
2012 al 2015, amb l’afegitó que per all curs 2015-2
2016, s’ha in
ncrementat l’’opció de pla
aces ofertes a
50 alumness. En tots els casos s’ha omplert
o
l’oferrta i, si ens fixem
f
en la Demanda
D
dee primera op
pció, del curss
2015-2016, s’ha situat, fins
f
i tot, perr damunt dell número de places ofertes: 56. I el reesultat final d’estudiantss
de nou ingrrés ha passa
at dels 47, de
el curs 14-155, als 60 del 15-16. I, en l’històric dee percentatg
ge d’accés en
n
primera preeferència, tam
mbé constate
em una alta eestabilitat, situant-se en el 83,33, el d
darrer curs. Cal destacarr
que, pel quee fa al númeero d’estudian
nts a primerr curs -60- i en
e primera opció
o
-56-, éss el grau am
mb el número
o
més elevat d
de tots els graus de la Faccultat de Llettres.
Pel que fa al resultat global
g
de la titulació (T
Taula 6.3.), l’històric de la Taxa dee rendimen
nt es mantéé
pràcticamen
nt estable, aiixí ens trobem
m que el curss 13-14 era del
d 0,87, el 14
4-15 del 0,899, i el 15-16 s’’ha situat, dee
nou, en el 0,87. I el mateix
m
pode
em dir de laa Taxa d’ef
eficiència que,
q
en aqu
uest cas, perrò ha baixatt
lleugeramen
nt del 0,97 del curs 14-15 al 0,93 del ccurs 15-16.
En general,, doncs, són
n uns resulta
ats prou estaables i alts com per con
nsiderar quee els resulta
ats són prou
u
satisfactoriss.
En el que síí que s’ha dettectat un inccrement és en
n el temps mitjà
m
de gradu
uació que haa passat del 4,22
4
del durss
14-15 al 4,3
39, del 15-16. Aquesta da
ada es pot exxplicar per l’acumulació natural quee es produeix
x, d’alumness
que, amb ell pas dels currsos, increme
enten el Grau
u –no poden
n ser, naturallment, el mat
ateix les dade
es del primerr
any de desp
plegament deel Grau que no
n pas les deel quart o cin
nquè, per exemple. Malgrrat això i ma
algrat que no
o
és una xifraa problemàtiica, farem un
n seguimentt de la qüesttió per a inte
entar, en elss propers currsos, anar-lo
o
apropant al 4.
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Pel que fa aals Resultats globals del primer
p
curs (Taula 6.4.),, també pode
em dir que l’’històric és fo
orça estable..
La Taxa d’’abandonam
ment s’ha siituat, en el cu
urs 2015-20116, en el 0,16
6. Tot i no serr una taxa prreocupant, síí
que és cert que ha doblat respecte al curs anteerior (14/15: 0,08). Tenin
nt en comptte això, hem començat a
plantejar-no
os, des del Consell
C
d’Estu
udis del Grau
u de Comuniicació Culturral, quins pod
den ser els factors;
f
i una
a
de les primeeres respostees, contrastad
da, té a veuree amb els continguts de Primer
P
curs, pel fet que hem
h
detectatt
algunes assiignatures qu
ue es troben allunyades
a
d
d’allò que es podria
p
esperrar d’un grau
u que té la Co
omunicació i
la Cultura, p
però sobreto
ot la Comuniicació, com a eix fonameental. Ens prroposem per tant iniciar una reflexió
ó
en la línia d
d’analitzar elss continguts que el grau oofereix a prim
mer i veure sii els podem aajustar més a allò que elss
estudiants n
n’esperen, éss a dir, que esstiguin relaciionats amb la
a comunicació.
Pel que fa a la Taxa de
e presentatts, es situa 0
0,9, en el curs 15-16, com
m en el curs 14-15. Es tra
acten de doss
indicadors p
positius i el mateix
m
podem
m dir de la T
Taxa d’èxit que s’ha ma
antingut estaable els curso
os 14-15 i 15-16, situant-sse en el 0,93, i marcant un
u lleuger inccrement resp
pecte del curss 13-14 -0,911-. L’històric del tres anyss
és, però, en conjunt, possitiu.
I, finalmentt, la Taxa de
e rendimen
nt del primeer curs, tamb
bé ofereix un bons númerros, el curs 14-15
1
(0,84),,
el curs 15-16 (0,83). En
n aquest cas, però, hi ha hagut una llleugera dism
minució respeecte del 13-114 (0,87), fett
guiment de la
a qüestió per a intentar to
ornar-lo a situar en perceentatges supe
eriors.
que farà quee fem un seg
Per resumirr, i malgrat aquests
a
resulltats globals positius en conjunt,
c
plan
ntegem la neecessitat de dotar
d
el grau
u
de més con
ntinguts relaccionats amb la comunicaació, ja des del
d primer cu
urs i, també al llarg delss altres anys..
Iniciem don
ncs en aquessts moments una reflexióó per tal que quan consid
derem oportú
ú revisar, en un futur, ell
nostre pla d
d’estudis ho fem
f
en la líniia general d’iincorporar més
m assignatu
ures relacionaades amb Co
omunicació.
Així mateixx, plantegem tres propostes concretees de modificcacions que portaríem
p
a terme ja de
es del properr
curs 2017--18, que es poden dur a terme mittjançant Info
orme de seg
guiment(en ccap cas hi ha
h canvis dee
continguts n
ni de nombree de crèdits)::
Codi

Objectiu
u

Ressponsable

Canvi de denominac
d
ció del “Mò
òdul
Teoria de
e la Comuniicació II”
Coordinador
(obligator
ri) –de terc
cer- pel nom
m
ISC/17/03
dis
d'estud
de “Mòdu
ul Anàlisi i crítica
c
del
discurs”

Codi

Objectiu
u

Ressponsable

En el Mòd
dul Transfo
ormacions del
món global, la matèr
ria que
eix durant el
e segon
s’imparte
semestre (6 crèdits)), actualme
ent
Coord
dinador
ISC/17/04 porta per
r títol genèr
ric “Grans
d'estud
dis
debats de
e l’era actua
al” i propossem
canviar aq
quest nom pel de
“Pensar la
a Comunicació”
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Codi

Objectiu
u

Invertir l’’ordre de le
es dues
matèries que actualm
ment
conforme
en el mòdull de
ació Audiov
visual I : q
que
ISC/17/05 Comunica
“Narrativ
va audiovisu
ual” passi a
primer se
emestre, i “Cultura
“
audiovisu
ual” al sego
on.

Ressponsable

Coord
dinador
d'estud
dis

Prioritat

Alta

Estu
udi

Comunicacció
cultural

alors dels in
ndicadors d’inserció laboral són
n adequats
s per a les ccaracterístiiques de la
a
6.4. Els va
titulació.

No disposeem de dadess per valora
ar aquest ap
partat.

Grau en Fiilosofia
ctivitats de
e formació són coherrents amb els
e resultatts d’apreneentatge pre
etesos, que
e
6.1. Les ac
correspon
nen al nivelll del MECE
ES adequat per a la tittulació.
mòria d’acred
ditació de la ffacultat del curs
c
passat, els
e estudis dee filosofia ten
nen entre elss
Com s’indiccava a la mem
seus objecttius la satissfacció dels requerimen
nts establertss pel Marc Espanyol d
de Qualificacions per a
l’Educació S
Superior (MECES). D’accord amb aqu
uest marc s’’ha de garantir que els eestudiants: (ii) demostrin
n
haver assoliit coneixemeent o una bon
na comprenssió de qüestio
ons pròpies de
d l’àrea de ffilosofia que parteixin dee
la base de l’educació seecundària ge
eneral; (ii) p
puguin apliccar els coneixements adqquirits a la seva carrera
a
professionaal i siguin ca
apaços d’elab
borar i defen
nsar arguments de mane
era coherentt; (iii) siguin
n capaços dee
reunir i intterpretar les dades filosò
òfiques i em
metre judicis amb un alt component de reflexió sobre temess
socials, èticcs o científiics; (iv) pug
guin transm
metre informació, comun
nicar idees i plantejar problemes i
solucions a un públic esspecialitzat o no especiallitzat; i (v) desenvolupin
d
les activitatts d’aprenenttatge que elss
capaciti
per
feer
estud
dis
postteriors
amb
a
un
alt
grau
d’autonomia
d
a
(http://www
w.mecd.gob.es/dctm/me
ecu/marco-eu
uropeo-es.pd
df). Les acttivitats de formació del
d
grau dee
filosofia són
n variades, però es cen
ntren sobrettot en la lecctura, anàlisi, comentarii i elaboraciió de textoss
filosòfics, i presentacio
ons i discusssions orals, que estan pensades prrecisament pper satisfer els requisitss
anteriors.
El grau de ssatisfacció deels estudiantss amb l’actuaació docent, d’acord amb
b les enquestees de docènccia, és alt i ess
manté estab
ble en els darrrers cinc any
ys. La valoraació global dee la docència
a del professoorat del grau
u de Filosofia
a
(4,4) és la m
més alta de to
ots els graus de la facultaat, que tambéé són remarcablement boons i que osciil·len entre 4
i 4,3. La resta d’indicado
ors més espe
ecífics del currs 15-16, rela
atius al grau de
d Filosofia, són també elevats
e
(entree
4,2 i 4,5) i coherents am
mb els resulltats dels currsos anteriorrs. Pel que fa
f al TFG, elss resultats de
d l’enquesta
a
sobre el pro
otocol de seg
guiment indiquen que la majoria delss estudiants valoren posiitivament l’a
actual formatt
del protocoll. Les dades referents a la
a presentacióó de TFGs deel curs 15-16 també fan ppensar que ell protocol ha
a
estat d’utiliitat, ja que hi
h ha hagut una milloraa considerab
ble en la pro
oporció de ppresentats/no
o presentatss
respecte elss tres cursos anteriors:
a
15
5 presentats//2 no presenttats el curs 15
5-16 i 37 pres
esentats/18 no
n presentatss
en la suma d
dels cursos 12-13,
1
13-14 i 14-15.

avaluació permet
p
un
na certifica
ació fiable dels resu
ultats d’apr
renentatge
e
6.2. El siistema d’a
pretesos.
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El sistema d
d’avaluació és
é variat i com
mprèn diversses activitatss dissenyadess perquè l’esttudiant pugu
ui exhibir less
capacitats i els coneixem
ments que es pretén que vvagin adquirrint al llarg de les assignaatures. Com s’indicava
s
en
n
detall en l’in
nforme d’acrreditació, les activitats d’aavaluació són
n diverses i inclouen:
i
elaaboració de breus
b
assajoss
sobre un tem
ma, comenta
aris de textos (guiats o llliures), preseentacions prroves orals, d
debats, prov
ves escrites, i
recensions b
breus. Aquessta varietat, i pertinença, d’activitats d’avaluació
d
permet
p
certifficar de manera fiable less
diferents caapacitats i con
neixements adquirides
a
peer l’estudian
nt.
valors dels
s indicador
rs acadèm
mics són ad
dequats pe
er a les ca
aracterístiq
ques de la
a
6.3. Els v
titulació.
de matrícula del grau de Filosofia deel curs 15-16 (taula 1.1) mostren
m
un aaugment apre
eciable en ell
Les dades d
nombre d’estudiants dee nou ingrés (22) respectte a la mitjan
na dels tres cursos
c
anterriors (18), i representa
r
ell
55% de les places en ofe
ferta. Si hi affegim també els 12 estud
diants de nou
u ingrés del d
doble grau en
e Filosofia i
Economia, ttenim un tottal de 34 estu
udiants de noou ingrés en l’estudi: una
a xifra excel·leent en terme
es històrics, i
molt bona en termes absoluts:
a
85
5% de les pllaces en ofeerta. A més, el percentaatge d’accés en primera
a
preferència es manté en
n els valors hiistòrics recen
nts, que són prou alts (m
més d’un 85%
%) i el percenttatge d’accéss
amb matríccula a setem
mbre se situ
ua, després d’haver aug
gmentat de manera proogressiva els dos cursoss
anteriors (fi
fins el 58% el
e curs 14-15)), en un 23%
%, gairebé al baix nivell del
d curs 12-113 (21%). Conjuntament,,
totes aquestts dades són
n indicadoress d’un augmeent tant de la quantitat com
c
de la qu
ualitat dels estudiants
e
dee
nou ingrés, fet que perrmet pensar que les acciions de millo
ora esmenta
ades en el daarrer pla de millora han
n
tingut un eefecte positiu
u. Aquestes accions han
n estat: la programació
p
pel curs 155-16 d’un do
oble grau en
n
Filosofia i E
Economia; la
l creació d’una comissiió dins l’estu
udi de Filosofia que proomou diversses activitatss
adreçades a professors i estudiantss de secund
dària; i l’elab
boració d’un vídeo prom
mocional de l’estudi. Elss
membres d
de la comissiió de l’estudi han formaat un grup de
d treball a l’ICE de la U
UdG, conjuntament amb
b
professors de secundàrria a Girona
a, desenvolu
upant les seg
güents activ
vitats: col·labborar en la Jornada dee
Filosofia (111 de desembrre de 2015); participar
p
a lla fase local de
d la Lliga de
e Debat de Seecundària i Batxillerat
B
(4
4
de març dee 2016); orga
anitzar el curs d'estiu "E
Ets humà? Perdona ho hem
h
de pregu
untar" (4-6 juliol
j
2016)..
També teneen programat: continuar participant i col·laboran
nt en totes aq
questes activi
vitats anuals; participar a
l'EQUIPA'T
T de bones pràctiques, jo
ornades orgaanitzades perr l'ICE de la UdG amb laa participació de tots elss
equips ICE (juliol 2017).
La taxa de rrendiment global
g
de la titulació del ccurs 15-16 (T
Taula 6.3.) és
é del 0,78, u
una mica perr sobre de la
a
mitjana corrresponent al
a període 20
009-2014 (0,,76), i marca
adament perr sobre de l’oobjectiu marrcat del 65%
%
indicat a la memòria dee la titulació (taula 6.3). La taxa d’efiiciència al cu
urs 15-16 ha estat del 0,8
89, una mica
a
per sota de la mitjana co
orresponent al període 2 012-2014 (0,95), però pe
er sobre encaara de l’objecctiu fixat a la
a
memòria dee superar el 85%.
8
El temp
ps mitjà de ggraduació, qu
ue ja va passsar de 4 de m
mitjana els cu
ursos 12-13 i
13-14 a 4,46
6 el curs 14-115, ha tornatt a augmentaar fins el 4,67
7 el darrer cu
urs 15-16. Aqquest darrer aspecte serà
à
un objectiu de millora en
e els properrs cursos perr mitjà del Plla d’Acció Tu
utorial que laa Facultat està endegant,,
tal com es p
proposava en
n la memòria d’acreditacióó del curs pa
assat.
Pel que fa aals resultats acadèmics
a
de
el primer currs (taula 6.4), es pot dir que són raon
nablement bons.
b
La taxa
a
d’abandonaament del darrer curs coiincideix amb
b la mitjana dels
d tres ante
eriors (0,19).. En el darre
er curs 15-16,,
la taxa de p
presentats (0,88) i la taxa
a d’èxit (0,877) repunten respecte els valors del cu
urs anterior 14-15 (0,72 i
0,55, respecctivament) i es tornen a situar en ells valors accceptables del curs 13-14 (del curs 12-13 no hi ha
a
dades). Finaalment, la ta
axa de rendim
ment, tambéé repunta fins el 0,77 dess del 0,4 del curs 14-15 i es manté en
n
els nivells d
del cursos antteriors 12-13 i 13-14 (0,755 i 0,78, resp
pectivament).
alors dels in
ndicadors d’inserció laboral són
n adequats
s per a les ccaracterístiiques de la
a
6.4. Els va
titulació.
No disposem
m de dades per
p valorar aq
quest apartatt.
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Grau en G
Geografia, Ordenació
O
del
d Territorri i Gestió del
d Medi Am
mbient (GO
OTGMA)
ctivitats de
e formació són coherrents amb els
e resultatts d’apreneentatge pre
etesos, que
e
6.1. Les ac
correspon
nen al nivelll del MECE
ES adequat per a la tittulació.
n Geografia, Ordenació del
d Territori i Gestió del Medi Ambient (GOTGM
MA) de la Un
niversitat dee
El Grau en
Girona es ccaracteritza de
d la resta de
d graus de geografia peer proporcion
nar una form
mació bàsica
a als nostress
graduats en
n geografia am
mb una espe
ecialització een ordenació del territori i gestió del medi ambient. Entre elss
resultats d’aaprenentatgee més importtants que es van adquirin
nt al llarg de
el Grau cal deestacar la comprensió dee
les relacion
ns entre la societat
s
i el medi; l’anààlisi d’un esp
pai concret; el domini d
de les tecno
ologies de la
a
informació geogràfica; el coneixem
ment de les eeines de la planificació
p
i la gestió terrritorial i am
mbiental i la
a
ó en projectess de desenvo
olupament teerritorial.
participació
Les activitaats de formacció del Grau
u de GOTGM
MA són varia
ades, i van des
d de lecturres, redacció
ó d’informes,,
pràcticums,, presentacio
ons i discusssions orals, resolució dee casos pràc
ctics i totes eelles estan pensades
p
perr
complir amb
b els resultatts d’aprenenttatge anterioors.
El grau de satisfacció dels estudia
ants amb l’aactuació docent (Taula 6.2),
6
d’acord
d amb les enquestes
e
dee
docència po
osen de maniifest l’elevat grau
g
de satissfacció dels estudiants
e
(4,4 sobre 5) en
n referència al programa
a
que presentten les assig
gnatures i els seus criterris d’avaluacció a l’any 2015. També la valoració
ó global delss
professors éés de 4 sobree 5 a l’any 20
015, aquest vvalor no pressenta gaire variació
v
entree el període 2011-15. Perr
últim, destaacar la millo
ora constantt (4,1 a l’an
ny 2015) de l’indicador de si els prrocedimentss d’avaluació
ó
permeten reeflectir els co
oneixements..
d de la seva creació con
nta amb un Pla d’Acció Tutorial. Aqquest PAT in
ncorpora una
a
El Grau de GOTGMA des
enquesta so
obre la qualittat dels estud
dis de GOTG
GMA i que reesponen únic
cament els allumnes de 3er i 4rt curs..
Destaquem d’aquesta en
nquesta del 2015
2
que els estudiants valoren
v
7 sob
bre 10 la coheerència del Pla
P d’Estudiss
(destacant q
que cal millo
orar les assig
gnatures com
munes de Faccultat). Sobrre el nivell dee formació rebut
r
al llarg
g
del Grau ho
o valoren sobre 7,5 i la valloració generral del Grau és de 8.
avaluació permet
p
un
na certifica
ació fiable dels resu
ultats d’apr
renentatge
e
6.2. El siistema d’a
pretesos.
d’avaluació per
p a les assiignatures dell Grau de GO
OTGMA és d’accés
d
públicc i es pot con
nsultar en ell
El sistema d
disseny de cada assigna
atura. El sisstema d’avalu
uació de les assignature
es mostra peer a cadascu
una d’elles ell
llistat d'actiivitats d'avalluació amb la
a descripció dels criteriss i el percentatge en la noota final. També queden
n
reflectits elss criteris de com
c
avaluar un alumne ccom a no pressentat.
d’avaluació està
e
centrat en
e competènccies (a travéss d’unes activ
vitats d’apren
l
a
El sistema d
nentatge), i l’experiència
adquirida een aquests anys
a
d’haver impartint eel Grau de GOTGMA
G
ha
a posat de m
manifest que
e el nombree
d’activitats d’avaluació i el nombre de competèn
ncies específfiques vincullades resulteen una dificu
ultat a l’hora
a
quest motiu que s’ha com
mençat a treb
ballar en la reducció
r
de ccompetèncie
es i activitatss
de l’avaluacció. És per aq
d’avaluació de cadascun
na de les assig
gnatures del Grau de GO
OTGMA.
La percepciió que tenen
n els estudia
ants del sisteema d’avaluació és positiva si tenim
m en compte
e l’indicadorr
“Aquest/a p
professor/a ha
h presentatt amb clared
dat el progra
ama de l’assiignatura i ells criteris d’a
avaluació” ell
valor duran
nt els 5 anys es
e mou entre
e 4-4,3 (de 5)) i l’indicado
or “Els proced
diments d’avvaluació em permeten
p
dee
reflectir els meus coneix
xements” pre
esenta valorss propers a 4 (de 5) en el període
p
dels darrers 5 an
nys.
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6.3. Els v
valors dels
s indicador
rs acadèm
mics són ad
dequats pe
er a les ca
aracterístiq
ques de la
a
titulació.
de matriculaccions al Grau
u de Geografiia mostren una clara evollució positivaa en els darre
ers anys. Call
Les dades d
subratllar taambé com a mèrit, que aquest
a
creixem
a donat en un
n context on els graus dee
ment de mattriculats s’ha
Geografia d
de les univerrsitats catala
anes (UB, UA
AB, URV i UdL)
U
s’han estancat
e
o d
disminuït cla
arament. Less
noves entraades de Geog
grafia del currs 2015-16 haan estat pràccticament les mateixes a lla UB i UAB (presencial))
que a la UdG
G. Aquesta evolució
e
posittiva és fruit d
de la política
a continuada de promocióó dels estudiss que porta a
terme el Deepartament de
d Geografia
a (tallers, jorrnades, confeerències, olim
mpíades, etcc.) i que cada
a cop té méss
demanda peer part dels IES.
I
El perfil d’eestudiant qu
ue opta per Geografia
G
hoo continua feent en prime
era opció i pprocedent de
e batxillerat..
També conttinua creixen
nt l’entrada dels
d proceden
nts de Cicles Formatius de
d Grau Supeerior.
Sobre els in
ndicadors glo
obals de la tiitulació (taxaa de rendimeent i d’eficièn
ncia) els vallors no prese
enten canviss
significatiuss en relació a l’informe
e d’acreditacció. En can
nvi l’indicado
or “temps m
mitjà de grad
duació” s’ha
a
incrementatt de 4 a 4,5 anys en el darrer
d
any. A
Aquest increm
ment s’explic
ca en part peel requeriment obligatorii
del nivell d
d’anglès (B1..2) exigit ex
xclusivamentt en la mem
mòria del Grrau GOTGMA
A; els 12 crrèdits de less
Pràctiques Externes (P
PE) i els 12 crèdits del TFG. A la FL no hi ha
h cap altree estudi que
e exigeixi la
a
obligatoriettat d’unes PE
E de 12 cr., i tampoc
t
a d’al
altres estudis de Geografia
a: a la UAB, el TFG és de
e només 6 cr..
i les PE (6ccr.) no són obligatòries;
o
a la UB hi h
x TFG però les
l PE no sóón obligatòriies. Tot això
ò
ha el mateix
comporta exxigències im
mportants just al final delss estudis quee poden afec
ctar fàcilmen
nt la data fina
al d’obtenció
ó
del títol.
Creiem quee la reducció de 12 crèditts a 6 crèditts de les PE, el nou Protocol de Segu
uiment sobre
e el TFG i la
a
conscienciaació dels tuto
ors/tribunals dels TFG deel nivell d’exigència que cal
c demanarr (tenint en comte
c
que 12
2
d treball, i no
n més, en laa recerca), ha
a d’ ajudar a millorar
m
el teemps mitjà de
d graduació.
cr. suposen unes hores de
Pel que fa alls indicadorss globals de primer
p
curs lles variacionss de la taxa de
d presentatss, taxa d’èxit i taxa de
rendiment n
no són signifficatives. No obstant si qu
ue cal destacar la millora en la reduccció de la taxa
a
d’abandonaament que ha
a passat de 0.33 al 2015 a 0.09 al 2016.
6.4. Els va
alors dels in
ndicadors d’inserció laboral són
n adequats
s per a les ccaracterístiiques de la
a
titulació.
m de dades per
p valorar aq
quest apartatt.
No disposem
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Grau en H
Història
6.1. Les ac
ctivitats de
e formació són coherrents amb els
e resultatts d’apreneentatge pre
etesos, que
e
correspon
nen al nivelll del MECE
ES adequat per a la tittulació.
La valoració
ó global que es pot realittzar dels ind
dicadors de la
a taula 6.2. és
é claramentt positiva. To
ots els ítemss
valorats se situen l’any 2015 per so
obre del 4,1, excepte el 5 (“Els proced
diments d’avvaluació en permeten
p
dee
reflectir els meus coneiixements”) que,
q
malgrat no arribar al
a 4,1, prese
enta també u
una valoraciió claramentt
satisfactòriaa amb un 3,9
9. A més a més,
m tots les q
qüestions pla
antejades ha
an experimen
ntat un notori incrementt
des de l’anyy 2011 fins a l’actualitat. En tots els casos els inccrements són
n substancial
als ja que han
n augmentatt
entre 0,4 i 0,7 punts. A més, la solidesa d’aqueests incremeents queda re
eflectida en eel fet que en
n assolir altss
valors de saatisfacció aqu
uests s’han estabilitzat i cconsolidat (ttal i com succ
ceeix en els íítems 1, 2, 5,, 6 i 7) o han
n
experimentat, fins i tot, un lleuger in
ncrement ( (íítems 3 i 4).
6.2. El siistema d’a
avaluació permet
p
un
na certifica
ació fiable dels resu
ultats d’apr
renentatge
e
pretesos.
Els sistemes d’avaluació
ó per a les assignatures
a
del grau són
n d’accés púb
blic. Els proggrames publlicats al web
b
inclouen lees activitats d’avaluació i els criteriis de qualifiicació i el seu pes sobrre la nota final.
f
Tambéé
s’especifiqu
uen els criteriis per avalua
ar un alumnee com a no prresentat. La valoració dells estudiantss, constatada
a
en l’enquestta de docènccia, sobre si els
e procedimeents d’avalua
ació els perm
meten reflectiir els seus co
oneixements,,
arriba al 3,9
9, essent aqu
uesta una pu
untuació possitiva, de la qual cal desstacar una m
millora substa
ancial en elss
darrers anyys, quan ha passat
p
del 3,,3 del 2011 aal 3,9 dels anys 2014 i 2015.
2
Al maarge de la pe
ercepció delss
estudiants, els sistemees d’avaluaciió emprats en les assig
gnatures ofe
ertes pel graau d’Història combinen
n
diferents acctivitats d’ava
aluació (lectu
ures i comen
ntaris, treballls, exàmens,, etc.) que ppermeten una
a certificació
ó
fiable dels resultats d’a
aprenentatge
e). En el caas de les Pràctiques Extternes, l’avaaluació és ell resultat dee
l’avaluació eexterna i intterna la qual cosa també permet certtificar amb fiiabilitat els aaprenentatge
es i en el cass
del Treball Final de Grau,
G
hi ha una
u
tutoritzaació constan
nt al llarg de la realitzaació del treb
ball fins quee
finalment, aaquest és avvaluat per un
n tribunal foormat per trres docents i que també permet una
a certificació
ó
fiable dels rresultats d’ap
prenentatge pretesos.
p
6.3. Els v
valors dels
s indicador
rs acadèm
mics són ad
dequats pe
er a les ca
aracterístiq
ques de la
a
titulació.
Cap dels in
ndicadors presenta valorracions signiificatives en relació a l’iinforme d’accreditació. Les
L taxes dee
rendiment i eficiència mostren
m
un lle
euger descen
ns de 0,01 pu
unts del curs 20154-2015 al 2015-2016, fet que no
o
podem conssiderar especcialment relle
evant.
Pel que fa eels resultats globals
g
de prrimer curs lees variacions no són tamp
poc especialm
ment significcatives. Si béé
es constata un descens progressiu
p
des
d del curs 2
2013-2014 peel que fa les taxes de preesentats, èxit i rendimentt
(més acusatt en aquest darrer
d
per bé
é que no de m
manera signiificativa), la taxa d’aban
ndonament re
eflecteix una
a
lleugera milllora. Caldrà
à veure en prropers curso s si aquests tendències continuen
c
m
manifestant o pel contrarii
són situacio
ons oscil·lantts de caire conjuntural.
6.4. Els va
alors dels in
ndicadors d’inserció laboral són
n adequats
s per a les ccaracterístiiques de la
a
titulació.
No disposem
m de dades per
p valorar aq
quest apartatt.
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Grau en H
Història de l’Art
l
ctivitats de
e formació són coherrents amb els
e resultatts d’apreneentatge pre
etesos, que
e
6.1. Les ac
correspon
nen al nivelll del MECE
ES adequat per a la tittulació.
ació realitzad
des durant eel procés peer accedir a la titulació són cohere
ents amb elss
Les activitaats de forma
resultats qu
ue s’han fixatt com a objecctiu. A més, d
durant el curs 2015-2016
6 i com a support d’aquesttes activitatss
acadèmiquees s’han realiitzat dues acttivitats orien
ntades a tots els
e nivells de
el nostre grau
u:
s
en Art i Cultu
ura Japonesa
a, impartit pel
p professoor David Alm
mazán de la
a
1. La realittzació d’un seminari
Universitat de Saragossa
a els dies 3 i 4 de Març i q
que va comp
ptar amb un reconeixeme
r
ent d’un crèdiit docent.
2.La particiipació dels estudiants
e
de
el grau en eel Dia Intern
nacional de l’Art
l
realitzaat els dies 16
6 i 17 d’abrill
coordinat p
pel Bòlit. Cen
ntre d’Art Co
ontemporani de Girona i que implica
a la presènciaa dels nostre
es estudis en
n
una xarxa q
que arrepleg
ga tots els co
ol·lectius i in
nstitucions vinculades
v
a la pràctica aartística del Gironès. La
a
nostra partiicipació va teenir dues vessants:
a)U
Un servei de guies
g
culturals dels princiipals espais i monumentss turístics dee la ciutat de Girona.
b)U
Una exposició
ó en col·laborració amb Coookingirona d’obra realitzzada pels esttudiants.
A nivell de Facultat (ta
aula 6.1.) vo
oldria destaccar l’alt perccentatge d’estudiants quee en les sev
ves respostess
expressen laa seva volunttat de tornar a repetir el m
mateix títol i la mateixa Universitat.
U
La satisfaccció dels estud
diants amb el
e programa formatiu que reben conttinua augmeentant en els darrers tress
cursos. En eel curs 2015-16 es situa en
n el 4,28 imp
plicant un au
ugment de 211 dècimes.
avaluació permet
p
un
na certifica
ació fiable dels resu
ultats d’apr
renentatge
e
6.2. El siistema d’a
pretesos.
d’avaluació és
é variat i com
mprèn diversses activitatss dissenyadess perquè l’esttudiant pugu
ui exhibir less
El sistema d
capacitats i els coneixem
ments que es pretén que vvagin adquirrint al llarg de les assignaatures. Com s’indicava
s
en
n
detall en l’in
nforme d’acrreditació, les activitats d’aavaluació són
n diverses i inclouen:
i
elaaboració de breus
b
assajoss
sobre un teema, comenta
aris de texto
os (guiats o llliures), pressentacions orrals o escritees, proves orals,
o
debats,,
proves escriites, i recenssions breus. Aquesta
A
variietat, i pertin
nença d’activ
vitats d’avalu
uació permet certificar dee
manera fiab
ble les diferen
nts capacitatts i coneixem
ments adquiriides per l’estu
udiant.
valors dels
s indicador
rs acadèm
mics són ad
dequats pe
er a les ca
aracterístiq
ques de la
a
6.3. Els v
titulació.
Els indicado
ors acadèmiccs es consideren adequatss a les caractterístiques de
e la titulació.. Aquests ind
dicadors
mostren que pel que fa el
e curs 2015--2016 es prod
dueix unes molt
m lleus varriacions peròò a les que call estar
atents. SI en
ns fixem en els
e resultats globals
g
de la titulació veiem que:
- Taxa de ren
ndiment: aquesta disminu
ueix en 3 dèccimes respectte al curs antterior malgra
at que és
més alta quee els cursos 2012-2014.
2
de només 1 dècima
d
respecte al curs an
nterior però la davallada
- Taxa d’eficièència: mostra davallada d
és constant des del curs 2012.
à de graduacció: aquest in
ndicador mosstra que paullatinament eestà augmenttat el temps
- Temps mitjà
mitjà de gra
aduació, en coherència am
mb el lleu descens amb la
a taxa d’eficièència i rendim
ment.
g
del prrimer curs, ve
veiem que:
Pel que fa alls resultats globals
- Taxa d’aban
ndonament: puja
p
20 dècim
mes i manté la seva tendència des dell curs 2012-113.
- Taxa de preesentats: es manté
m
respect
cte al curs antterior
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-

Taxa d’èxit: descendeix en 6 dècimess respecte al curs anterior, de la mateeixa manera que
q la taxa
de rendimen
nt.

Aquestes peetites variaciions són indicatives des canvis que s’estan
s
produ
uint en la noostra Universitat a nivelll
global i quee es troben en
e relació dirrecta amb la nostra realiitat social, affectant la tippologia de l’e
estudiant i la
a
seva relació
ó amb els estu
udis.
Des del nostre grau pen
nsem que perr intentar moodificar aqueesta tendència que es resu
umeix en un allargamentt
del període dedicat a l’o
obtenció del grau i en un
na taxa d’aba
andonament més alta, heem d’actuar des
d d’un bon
n
establimentt d’un pla tuttorial amb mesures més iindividualitzades des del primer curs..
6.4. Els va
alors dels in
ndicadors d’inserció laboral són
n adequats
s per a les ccaracterístiiques de la
a
titulació.
No disposem
m de dades per
p valorar aq
quest apartatt.
Grau en Lllengua i Litteratura Ca
atalanes
6.1 Les ac
ctivitats de formació són cohere
ents amb els
e resultatts d’apreneentatge pre
etesos, que
e
correspon
nen al nivelll del MECE
ES adequat per a la tittulació.
Tal com s’assenyala en la declaració
ó pública dells objectius formatius
f
de
e la titulació,, «l’educació lingüística i
mació person
nal dels ciutadans en qualsevol societtat, a més de
e ser la porta
a
literària és u
un pilar bàsiic en la form
d'accés al cconeixementt (científic i humanístic)) i a la culttura». En co
onseqüència,, «el grau en
e Llengua i
Literatura C
Catalanes voll formar grad
duats amb cooneixements acadèmics sòlids en llenggua i literatu
ura catalaness
i en les discciplines afinss, i dotar-loss de la capaccitació i de lees eines bàsiq
ques per apllicar tals con
neixements a
qualsevol àm
mbit professiional».
L’indicador de satisfaccció dels alu
umnes a traavés de les enquestes docents,
d
un 4,09 sobre 5, és prou
u
il•lustrativaa de la bona
a orientació del program
ma formatiu,, del disseny
y del pla d'eestudis i dell conjunt dee
l'actuació do
ocent. Si ana
alitzem les da
ades concrettes per assign
natures, les matèries
m
quee pertanyen al
a pla docentt
de l'estudi mateix obteenen les valo
oracions méés elevades. L'indicador revela, a m
més, fins a quin
q
punt ell
abut assumir les novetatss dels nous pllans d'estudii
professorat del Grau en Llengua i Liiteratura Cattalanes ha sa
i els mètod
des docents innovadors. En relació al TFG, els bons resultats que té l’enquesta sobre
s
el nou
u
protocol de seguiment in
ndiquen una
a valoració taambé positiva
a per part dels estudiantss.
6.2 El sis
stema d’av
valuació permet
p
una
a certifica
ació fiable dels resu
ultats d’apr
renentatge
e
pretesos.
La gran maj
ajoria de les assignatures
a
s del grau haa adoptat els principis de
e l’avaluació continuada, que implica
a
diversificar el nombre i la tipologia
a de les activvitats d’avalu
uació. En ge
eneral, doncss, els criteriss d’avaluació
ó
són explícitts, variats, peertinents, i permeten
p
disscriminar el grau d’assolliment dels rresultats d’ap
prenentatge..
Els estudian
nts valoren positivament
p
el sistema d ’avaluació (taula 6.2).
6.3 Els va
alors dels indicador
rs acadèmiics són ad
dequats pe
er a les ca
aracterístiq
ques de la
a
titulació.
Hi ha certam
ment preocu
upació pel qu
ue fa a les xiffres d’entrada d’estudiantts al GLLC. E
Enguany hem
m tingut una
a
matrícula d
d’entrada el 25% inferiorr a la del cu
urs anterior, situant-nos a les xifress dels cursoss 2012-2013..
Aquesta drààstica davalla
ada s’observa en les matteixes proporrcions o fins i tot més acccentuades en
n els estudiss
de Llengua i Literatura
a Catalanes de la resta de les univeersitats catallanes. Tot i això, en el moment dee
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redactar aqu
uest informee, inici del cu
urs 2016-20117, la xifra d’’entrada d’esstudiants ha augmentat més
m del 50%
%
en relació all curs que estem informa
ant.
Si bé la majjor part dels alumnes pro
ovenen de less comarques de l'entorn immediat (667%), la qual cosa reforça
a
el caràcter tterritorial dee la nostra universitat,
u
éés destacablee l'arribada d'alumnes
d
de zones méss allunyades,,
especialmen
nt de la coma
arca d’Osona
a (20%) i del Maresme (13
3%), sotmese
es al radi d'in
nfluència d'a
altres centress
universitariis. Sorprèn l’a
absència d'allumnes de coomarques prroperes com la Garrotxa ((i també la baixa entrada
a
d’estudiantss de comarq
ques com el Gironès o ell Pla de l’esttany)que es suma als alu
umnes procedents de la
a
Cerdanya.
da dels matriiculats de priimera preferrència (93’33
3%) com el fet
f que la parrt més substtanciosa delss
Tant la dad
alumnes dee nou ingrés provinguin de COU+PA
AU (77’33%) són unes da
ades molt poositives perqu
uè permeten
n
pressuposarr que l'alumn
nat serà moltt receptiu a lla formació proposada
p
all Grau. Però no és menyss remarcablee
que l'índex d
dels alumness provinents d'altres estu
udis superi ell 26’67%.
Finalment, notem que, per bé que la nota de ttall és la mín
nima -un 5-, el percentaatge més important delss
matriculats a primer (57’72%)
(
han
n obtingut notes d'accéés excel•lentts (entre el 7 i el 10); la dada éss
objectivameent importan
ntíssima. Aix
xí mateix el 9
93’33% dels matriculats ho
h ha fet al ccurs sencer, la qual cosa
a
evidencia l''adhesió dels alumnes als
a estudis ttriats (recordem el perc
centatge de matriculats en primera
a
preferència)) i la volunta
at de complettar la titulaciió. Més de la
a tercera partt dels alumnees procedeixen d’entornss
familiars am
mb un nivell d’estudis primaris (40%
%), mentre qu
ue segueixen els de paress amb estudis secundariss
(27%) i supeeriors (20%)).
Les dades m
mostren tamb
bé que la qua
alitat docentt del Grau és elevada per tal com la d
docència la re
ealitzen moltt
majoritàriam
ment professsors doctors (95%) la maajor part delss quals són catedràtics
c
i ttitulars (87%
%). De forma
a
quasi unàn
nime, a més, aquest gru
up de professsorat, junta
ament amb el professorrat doctor en
e formació,,
mantenen u
una activitat investigadora activa, am
mb un imporrtant nombrre de projecttes de recercca en marxa,,
publicacion
ns de primera
a categoria i sexennis d'in
nvestigació actius,
a
que assseguren unaa excel•lent transferència
a
de la recercaa a la docènccia i, per tantt, la màxima qualitat i permanent actu
ualització dee l'ensenyament al Grau.
Pel que fa a la taxa de rendiment (ta
aula 6.3) a p
primer curs del
d Grau ha pujat
p
sensibleement respe
ecte de dadess
anteriors i manté l’índex del curs anterior (0’’9), la qual cosa pot eviidenciar quee els alumne
es que s’han
n
a facultat pro
ocedeixen d’u
un entorn més
m motivat que
q el que obbservàvem en
n els darrerss
incorporat eenguany a la
anys. Es co
onfirmen tam
mbé els bonss resultats en
n els inicis de
d l’experièn
ncia amb el n
nou format universitari..
Finalment, la taxa de reendiment perr nota d'accéés no fa sinó confirmar com el rendim
ment depèn en gran partt
ments en less fases anterriors del currículum form
matiu: els allumnes amb
b
de la formaació prèvia i dels rendim
millor nota d'accés obteenen uns ressultats claram
ment millorss (0,86 sobre
e 1) mentre qque les notess més baixess
presenten reendiments proporcionalm
p
ment inferiorrs.
Pel que fa a accions de millora,
m
prop
posem les seggüents:
Constatem que hi ha unes competè
ències relacioonades amb el domini i el bon ús d
de la llengua
a que, essentt
ol estudiant de nivell un
niversitari, ens
e semblen indispensabbles en els esstudiants dee
necessàries en qualsevo
català, i maalauradament no són asse
egurades. Coom sigui quee les habilitatts lingüístiqu
ues a què en
ns referim no
o
responen a l’objectiu de
d cap assignatura conccreta, sinó que
q
tenen un
n caràcter trransversal i estructural,,
ndividualitzad
da i amb continuïtat al llarg de la ttitulació, sota
a la fórmula
a
proposem ttreballar-les de forma in
d’un seguim
ment tutorial dels estudiants.
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Codi

Objectiu

ISC/17/06 Millorar les
l competè
ències delss
estudiantts relaciona
ades amb el
domini i bon
b
ús de la
a llengua.

Respo
onsable
Coord
dinador
d'estud
dis
professsorat
grau

Prioritat

i
del Alta

Estudis

Llengua i liiteratura
Catalanes

m també quee en la form
mació que hem
m ofert fins ara als nosttres estudian
nts hi ha po
otser alguness
Ens adonem
mancances,, sobretot relacionades amb l’aproofitament insstrumental d’altres discciplines trad
dicionalmentt
allunyades dels nostress interessos corporatius; ens referim
m, d’una form
ma genèrica,, al que en podríem dirr
noves tecnologies (TIC
C) aplicadess o relacion
nades amb la llengua. La resoluciió d’aquesta
a mancança,,
ment possible
e dins de l’esttructura del pla d’estudiss existent, a partir de la programació
p
ó
tanmateix, éés perfectam
d’alguns dells seminaris optatius sob
bre aquestes m
matèries.
Codi

Objectiu

Responsable

Coordiinador
dis
petències d
dels d'estud
ISC/17/07 Millorar les comp
profes
sorat
estudiantts relacion
nades amb
b el
grau
domini de
e les TIC.

i
del

Prioritat

Estudis

Mitjana

Llengua i liiteratura
Catalanes

alanes, per feer front a les noves necesssitats lingüísstiques del món
m present,,
El Grau de lllengua i Liteeratura Cata
ja imparteixx els contin
nguts de due
es assignaturres de 6 crèèdits en llengua anglesaa. Tot i això creiem quee
hauríem d’o
oferir als nosstres estudian
nts la possib
bilitat de curssar fins a un 20% dels crè
rèdits del gra
au en llengua
a
anglesa (48
8 cr). El fet d’haver
d
curssat en anglèss una part de
d la titulació
ó quedaria rreflectit en el
e Suplementt
Europeu deel Títol, de manera
m
que incidiria poositivament en
e l’acredita
ació de capaacitats professsionals delss
estudiants.

Codi

Objectiu

Respo
onsable

Prioritat

Coord
dinadors
d'estudis
i
Augmenta
ar el nomb
bre
ISC/17/08
d’assigna
atures que el
e grau oferreix professsorat
del
Mitjana
en llengua anglesa, fins
f
a un to
otal grau
d’un 20% dels crèditts.

Estudis

Llengua i liiteratura
Catalanes

ndicadors la
aborals són
n adequats per a les ca
aracterístiq
ques de la titulació.
t
6.4 Els vallors dels in
No disposem
m de dades per
p valorar aq
quest apartatt.
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Grau en Lllengua i litteratura esp
panyoles
6.1. Les ac
ctivitats de
e formació són coherrents amb els
e resultatts d’apreneentatge pre
etesos, que
e
correspon
nen al nivelll del MECE
ES adequat per a la tittulació.
Segons el lllibre blanc del
d grau en Estudis en l’àmbit de la
a llengua, liiteratura, cu
ultura i civilització, quee
engloba la ttitulació del grau en Llen
ngua i literattura espanyoles, els obje
ectius princippals d’aquest estudi són,,
entre d’altrees, dominar els coneixem
ments bàsics de llengua i de literatura
a espanyoles,, adquirir un
n bon dominii
instrumentaal de la llen
ngua i la lite
eratura espan
nyoles, deseenvolupar la capacitat coomunicativa, adquirir la
a
capacitat crrítica per ca
analitzar aqu
uesta formacció amb garranties de qu
ualitat i exccel·lència, i promoure
p
ell
desenvolupaament huma
anístic dels estudiants. Tal com va evidenciar l’acreditacióó del Grau en
e Llengua i
literatura esspanyoles, lees assignaturres del grau ccontribueixen
n de forma significativa
s
a dotar a l’allumne de less
competències recoman
nades en ell llibre blan
nc. La mettodologia uttilitzada s’allinea amb els resultatt
d’aprenentaatge i hi ha evvidències que manifesten
n l’alt nivell de
d formació dels
d estudian
nts. A més, se
e satisfan elss
requisits esttablerts pel Marc
M
Espany
yol de Qualifiicacions per a l’Educació Superior (M
MECES).
Els indicado
ors relatius a la qualitat dels
d resultatts del progra
ama formatiu
u són una prrova de la sattisfacció delss
estudiants aamb el progrrama formatiiu del curs 20
015-2016 perquè li assign
nen una valooració de 4,28 sobre 5. Sii
bé es troba una mica peer sota de la del curs 20114-2015 (4,33
3), cal tenir en
e compte qque des de la implantació
ó
d’aquest graau el curs 20
009-2010, la
a mitjana dee satisfacció dels
d
estudian
nts amb el pprograma forrmatiu és dee
4,40 sobre 5
5.
A més, com
m mostra la taula 6.1, els indicadors d
de satisfacció
ó amb l’expe
eriència educcativa global dels estudiss
de la Faculttat de Lletress donen una valoració
v
sup
perior a 3 sob
bre 5 (concre
etament 3,4 ppel que fa a l’estructura
l
i
a l’aprenenttatge; 3,3 en
n relació a l’im
mpacte persoonal; i 3.5 reespecte dels serveis i equ
uipaments). Un
U 83% delss
estudiants d
de la facultatt tornarien a repetir el maateix grau i un
u 75%, el torrnarien a ferr a la mateixa
a universitat..
Pel que fa aal Grau en Llengua
L
i lite
eratura espan
nyoles el perrcentatge d’e
estudiants qu
ue tornarien
n a repetir ell
mateix grau
u és lleugeram
ment superio
or (un 83,33%
%) i la intencció de repetirr-lo a la mateeixa universiitat és tambéé
d’un 83,3%..
D’altra band
da, com es fa
a palès a la ta
aula 6.2, els eestudiants ex
xpressen un alt grau de ssatisfacció am
mb l’actuació
ó
docent, tantt pel que fa a la presentacció dels proggrames de less assignature
es i dels criteeris d’avaluacció (amb una
a
mitjana de 4,42 sobre 5 des del cu
urs 2011-20112 fins el curs 2015-2016), com al fe
fet d’aprendrre (amb una
a
mitjana de 4,38 en el mateix
m
perío
ode), a la mootivació per part del doc
cent (amb un
n 4,06 de mitjana),
m
a la
a
idoneïtat deels materialss de suport (amb
(
un 4,2
24 de mitjana
a), a la possibilitat de reeflectir els co
oneixementss
amb els pro
ocediments d’avaluació
d
uttilitzats (amb
b un 3,96 de mitjana des del curs 20111-2012 fins el
e curs 2015-2016 i un 4 en aquest cu
urs), a l’aclariment dels dubtes en lees consultes (amb
(
una miitjana de 4,5
56). Cal tenirr
en compte q
que la valora
ació global de
e la docènciaa impartida pel
p professorrat de l’estud
di és de 4,3 el
e curs 2015-2016 i d’unaa mitjana de 4,26 des dell curs 2011-2 012.
De la mateiixa manera, els
e estudiantts expressen un alt grau de satisfacció en relació a l’eficàcia dels
d sistemess
de suport a l’aprenenta
atge. Concrettament, el ggrau de satisfacció amb les
l tutories aacadèmiquess és de 4,62
2
sobre 5 el cu
urs 2014-15 i de 4,45 el cu
urs 2015-20116.
6.2. El siistema d’a
avaluació permet
p
un
na certifica
ació fiable dels resu
ultats d’apr
renentatge
e
pretesos.
Els sistemess d’avaluació
ó de les assig
gnatures són
n d’accés púb
blic i es poden consultar een el disseny
y complet dee
cada assign
natura, que també inclou
u detalls sobrre els criteriis de qualific
cació, el proffessorat resp
ponsable, elss
continguts, els resultats d’aprenenta
atge, la biblioografia recom
manada i d’altres informaacions relleva
ants.
La taula 6.2
2 mostra tam
mbé que els estudiants valloren positiv
vament el sistema d’avalu
uació, sobrettot pel que fa
a
a la possibiilitat de refleectir els cone
eixements am
mb els procediments d’a
avaluació utiilitzats (amb
b un 3,96 dee
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mitjana dess del curs 20
011-2012 finss el curs 20115-2016 i un
n 4 aquest da
arrer curs) i al fet de recconèixer quee
s’aprèn (am
mb una mitjan
na de 4,38 en
n el mateix p
període i un 4,4
4 el curs 20
015-2016).
6.3. Els v
valors dels
s indicador
rs acadèm
mics són ad
dequats pe
er a les ca
aracterístiq
ques de la
a
titulació.
El Grau dee Llengua i literatura espanyoles
e
d
de la UdG continua se
ent plenameent viable i ha superatt
positivamen
nt la incertessa que va com
mportar en eel seu momeent el canvi de
d nom de laa titulació. No
N només pell
fet que el ggrau ha estatt acreditat per
p l’AQU, siinó també peerquè el nom
mbre d’estud
diants d’entrrada ha anatt
augmentantt (veure taulla 1.1.). El cu
urs 2009-20
010 el Grau en llengua i literatura eespanyoles va
a tenir bona
a
acollida (26
6 estudiants nous d’entra
ada). Posteriiorment, l’an
ny 2010-20111, va experim
mentar un au
ugment moltt
rellevant dee nous matriiculats (39 esstudiants) i, malgrat la davallada
d
dell curs 2011-22012 (22 estudiants), elss
dos cursos ssegüents es va
v mantenir entorn dels 30 estudian
nts nous matrriculats (30 eel curs 2012-2013 i 31 ell
2013-2014). Tot i la davvallada del curs 2014-20
015, el 2015-2
2016 i el 20116-2017 ha toornat a expe
erimentar un
n
creixement de la deman
nda, amb 32 i 43 estudiaants, respectivament. Des de l’inici d
del Grau hi ha
h hagut una
a
mitjana de 30,87 matricculats, la qua
al cosa vol diir que es cob
breixen de mitjana
m
el 77,117% de les places ofertess
de nou accéés, que són 40 (nombre
e que s’ha soobrepassat a la matrículla del curs 22016-2017). Cal tenir en
n
compte quee aquest perccentatge no està
e
gens mallament, no només
n
si ho comparem
c
am
mb les altres universitatss
catalanes, sinó també si ho com
mparem amb
b altres esttudis de la mateixa faacultat de la UdG quee
tradicionalm
ment han tin
ngut una dem
manda molt su
uperior a la nostra.
n
Així doncs, el nombre d’estudiants
d
d’entrada ooscil·la entre 30 i 40, i des
d de la impplantació de
el grau s’han
n
cobert de m
mitjana el 77
7,17% de less places quee s’ofereixen
n. A més, la ràtio deman
nda-oferta de
d places ha
a
augmentat des del curss 2013-2014 (1,1). En el 2
2014-2015 va
v ser de 1,65
5 i en el 20115-2016, de 1,88. D’altra
a
banda, tot i que el tant per
p cent d’acccés en prim
mera preferèn
ncia ha experrimentat unaa lleugera dav
vallada en ell
curs 2015-2
2016, segueix
x sent molt alt
a (90,63%)), com es po
ot veure a la taula 1.1. Peel que fa a la
a mitjana dee
crèdits matrriculats per estudiant,
e
ob
bservem que en el curs 20
015-2016 hi ha hagut un increment considerable,
c
,
ja que s’ha p
passat dels 49,25
4
del curss anterior alss 52,58 d’aqu
uest curs.
La procedència dels estudiants fa palesa la im
mportància de
d la UdG i, conseqüenttment, de la Facultat dee
Lletres i, diins d'aquestta, del Grau en Llenguaa i Literatura
a Espanyoless com a servvei indispen
nsable per all
territori: en
n el curs 20115-2016 un 96,88%
9
eren de Cataluny
ya i un 3,13%
% de Valènciia. Entre ellss, un 21,88%
%
eren de l’Allt Empordà, un 25% del Baix Emporrdà, un 25 % del Gironè
ès, un 6,25%
% del Pla de l’Estany, un
n
12,5% de la Selva, un 3,3
3% del Maressme, i un 3,113% d’Osona..
Quant a la ttipologia d’acccés, la taula
a 1.4. ens moostra que delss 32 estudian
nts matriculaats el curs 20
015-2016, un
n
68,75% pro
ocedien del Batxillerat/CO
B
OU amb PAU
U (una mitja
ana de 66,4%
% des de la im
mplantació del
d grau), un
n
3,13% eren diplomats o llicenciats i un 3,13% ereen estudiantss d’altres estudis provineents de PAU o assimilats..
Això il·lustrra la tendèn
ncia a atreure estudiantss provinents d’altres estu
udis i fa quee la viabilita
at del nostree
estudi s’enfo
forteixi.
Com es pot veure a la taula 6.3, el percentatge
p
d
de crèdits su
uperats respe
ecte dels quee es van mattricular (és a
dir, la taxa de rendimen
nt) ha pujat. D’un 0,71 d
des del curs 2009-2010
2
al
a 2011-2012 va augmenttar a un 0,76
6
en el curs 2012-2013 i un
u 0,78 en ell curs 2013-2
2014. El méss rellevant, pe
erò, és que vva pujar a 0,7
79 en el curss
2014-2015 i s’ha mantiingut aquestt darrer anyy (2015-2016
6). La taxa d’eficiència
d
h
havia experiimentat una
a
davallada d
des del curs 2012-2013
2
fin
ns el 2014-2
2015, però en
nguany ha to
ornat a augm
mentar passan
nt de 0,91 ell
2014-2015 a 0,93 el 20115-2016. D’a
altra banda, eel temps mittjà per obten
nir el grau, qu
ue s’havia alllargat en elss
cursos 2013
3-2014 i 2014
4-2015, s’ha reduït
r
consid
derablement aquest darre
er curs (de 44,26 a 4,04). Per tant, dess
de l’inici d’iimplantació del grau ha millorat la ttaxa de rendiment. Així mateix,
m
la taaxa d’eficiènccia també ha
a
millorat resspecte del currs anterior.
Quant a la taxa d’aban
ndonament dels estudiaants del Gra
au en Llengua i literatu
ura espanyolles, ha anatt
experimentant alts i baixos al llarg dels
d anys (0,2
22 el 2011-20
012; 0,19 el 2012-2013;
2
0
0,16 el 2013-2
2014; 0,13 ell
2014-2015; i 0,18 el 20115-2016). Pe
el que fa al p
primer curs, vegem
v
que la
a taxa d’aban
ndonament és
é de 0,23 ell
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2011-2012; 0,26 el 2012
2-2013; 0,32
2 el 2013-20
014; 0,17 el 2014-2015;
2
i 0,27 el 20155-2016, per la qual cosa
a
podem estab
blir que és ell curs en què
è es donen m
més casos d’ab
bandonamen
nt. Cal dir qu
ue, després d’examinar
d
la
a
trajectòria d
dels estudian
nts que es po
odia considerrar que havieen deixat el grau
g
en els ccursos 2013-2
2014 i 2014-2015, s’obseerven tres ten
ndències: 1) passar a fer eestudis a la FEP,
F
a la Fac
cultat de Turiisme o a un altre
a
grau dee
la Facultat d
de Lletres dee la UdG, 2) fer
f un trasllaat d’expedien
nt a la UNED, i 3) fer un ttrasllat d’exp
pedient a una
a
altra univerrsitat (UAB o UB).
En relació a la taxa de presentats
p
de
e primer curss, els indicad
dors mostren un 0,9 el cu
urs 2013-2014
4, un 0,87 ell
2014-2015 i un 0,91 el 2015-2016. Per
P tant, veggem que, ma
algrat el fet que
q va experrimentant altts i baixos all
llarg dels an
nys, aquest darrer
d
curs ha tornat a reemuntar i ha passat de 0,,87 a 0,91. R
Respecte de la
a taxa d’èxit,,
el valor d’aq
quest indicador relatiu a tots els currsos del grau
u (de primer a quart) ha estat de 0,8
87 en el curss
2015-2016, mentre que el valor de la taxa d’èxiit de primer és de 0,85. Això es pod
dria interpretar com una
a
evidència dee la dificultatt que comporta el pas alss estudis supeeriors.
Pel que fa a la taxa de reendiment, ca
al dir que en el curs 2015
5-2016 presen
nta el mateixx valor per alls estudiantss
de primer q
que per als esstudiants del grau en geneeral: 0,79 sob
bre 1.
El Grau en llengua i liteeratura espan
nyoles és im
mpartit per un
na plantilla de
d professors
rs consolidad
da i amb una
a
trajectòria aacadèmica lla
arga, la quall cosa implicca una oferta
a de molta qu
ualitat: el 96 ,25% són do
octors (vegeu
u
la taula 4.1)) i tant el nom
mbre de tram
ms de docènccia com el no
ombre de tra
ams de recercca dels 81 prrofessors quee
imparteixen
n el grau ha augmentat
a
de
d manera qu
ue un 89,47%
% del professsorat comptaa amb tramss de recerca i
un 88, 21% amb trams de docència (vegeu la tau
ula 4.3). El fet
f que un 84
4,63% tinguiin el tram de
e recerca viu
u
implica unaa retroalimen
ntació consta
ant dels coneiixements que s’imparteix
xen i els resu
ultats de la re
ecerca que ess
porta a term
me. D’altra ba
anda, el fet que
q el 72,42%
% del professsorat tingui el
e tram docen
nt viu diu mo
olt de la seva
a
implicació een la qualitatt de la docènccia que s’imp
parteix.
A més, cal dir que de les hores to
otals de docèència imparttides al llarg
g del curs 20
015-2016 pe
er professorss
doctors, 618
80 ho van ser
s per profe
essorat perm
manent, 60 per lectors, 540 per asssociats i 165
5 per docentt
d’altres cateegories. Nom
més 165 hore
es van ser im
mpartides peer associats no doctors i 15 per docents d’altress
categories n
no doctors. La
L taula 4.2 ev
videncia l’exxpertesa del professorat
p
que
q imparteixx la docència
a del grau.
Finalment, el Grau en Llengua
L
i lite
eratura espan
nyoles de la UdG és i ha
a estat des dee la seva imp
plantació un
n
estudi en ell qual la rela
ació estudiants a temps ccomplert – professors a temps
t
compllet afavoreix la dedicació
ó
del professo
orat a l’estud
diant i, com a conseqüèència l’aprenentatge. Com
m es pot, veu
u a la taula 4.5, la ràtio
o
estudiants – personal do
ocent a temp
ps complert éés de 2.68.
Volem afeggir també qu
ue en el ma
arc de les acccions del pla
p de millorra del Grau en Llengua
a i literatura
a
espanyoles, el curs 20115-2016 es van
v portar a terme una sèrie d’activ
vitats que s’h
havien proposat tant en
n
l’informe dee seguiment del curs 2013-2014, com
m en el pla dee millora de l’acreditació
l
del curs 20114-2015. Són
n
bàsicament les que es lliisten a contin
nuació:
1) Es vvan editar i distribuir
d
fullletons inform
matius del grrau en català i castellà alss instituts de
e la província
a
i fullletons en an
nglès a les un
niversitats esttrangeres am
mb qui tenim convenis Errasmus.
2) Vam
m promoure xerrades infformatives d
dels estudian
nts del grau en
e els institu
uts en què havien
h
cursatt
els eestudis anterriors perquè expliquessin
n la seva pròp
pia experiènc
cia com a esttudiants del grau.
g
3) Vam
m organitzarr conferènciies de literaatura espany
yola a càrre
ec del profeessor J. Cerrcas per alss
pro
ofessors i estu
udiants de ba
atxillerat delss instituts dee la província
a.
4) Els professors del
d grau van fer
f conferènccies de llengu
ua i literatura als institutts, tant per alls estudiantss
d’ESO i batxillerrat, com per als professorrs.
5) Vam
externes per
m implanttar les pràctiques
p
p
a estudiants d
de quart del grau..
6.4. Els va
alors dels in
ndicadors d’inserció laboral són
n adequats
s per a les ccaracterístiiques de la
a
titulació.

No disposeem de dadess per valora
ar aquest ap
partat.
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Màster en
n Comunica
ació i Estud
dis culturalss
ctivitats de
e formació són coherrents amb els
e resultatts d’apreneentatge pre
etesos, que
e
6.1. Les ac
correspon
nen al nivelll del MECE
ES adequat per a la tittulació.
ació i Estudiss Culturals téé com objecttiu establir una
u continuïttat amb els estudis
e
de la
a
El Màster een Comunica
Facultat de Lletres i elss estudis de Relacions P
Públiques i Publicitat
P
de
e la Facultat de Turisme
e de la UdG..
Pretén creaar itinerariss d’investiga
ació i profeessionalitzacció orientantt els estudi
dis cap a empreses
e
dee
comunicació
ó tradicionalls —premsa, TV, món ed
ditorial, món educatiu— i cap a les nooves indústriies culturals,,
gabinets dee comunicaciió i agencies d’informaciió. També prretén ser un instrument per fomenta
ar la recerca
a
tant en l’àm
mbit de la com
municació co
om en l’àmbiit dels estudiis culturals, especialmen
nt en temes que
q tinguin a
veure amb lla cultura con
ntemporània
a. Les activitaats de formacció son coherrents amb els
ls resultats prretesos.
Les dades d
de satisfacció
ó dels estudia
ants amb la fformació reb
buda, malgrat que l’índexx de resposta no és massa
a
alt, certifiqu
uen que en to
ots els indica
adors s’obserrva una prog
gressió adientt i favorable entre els doss cursos delss
que tenim d
dades (veure taula 6.2.). Així,
A
en la maajoria d’ítem
ms la nota que
e ens posen eels estudiants és superiorr
en el curs 2
2015/16 a la que
q van posa
ar en el curs 2014/15, i gairebé
g
totes superen el 44. Valorem especialment
e
t
la millora en
n la seva percepció de la coordinació de les assign
natures i en el
e nivell de cooneixements adquirits.
avaluació permet
p
un
na certifica
ació fiable dels resu
ultats d’apr
renentatge
e
6.2. El siistema d’a
pretesos.
d’avaluació de
d les assigna
atures és d’acccés públic i es poden con
nsultar en el disseny com
mplet de cada
a
El sistema d
assignaturaa. Les activitats d’avaluacció solen serr diverses i s’adeqüen a les caracterrístiques esp
pecífiques dee
cadascuna de les assig
gnatures, de tal manera que permeeten avaluar de forma ppertinent i discriminada
d
a
diant i, per consegüent,
c
q
qualificar-la de manera adequada.
a
D
Depenent de les
l matèries,,
l’aprenentattge de l’estud
es pot plan
ntejar l’elabo
oració de brreus assajoss sobre un tema,
t
comen
ntaris de tex
extos, redaccció de pecess
periodístiqu
ues, en el seu
us diversos formats,
f
pressentacions orals,
o
debats, proves escrrites, i també
é, elaboració
ó
de productees audiovisua
als o multimè
èdia; així com
m aprofitar les propostess que ens arriiben de l’entorn cultural,,
per a fer un
n enfocamentt des d’un ve
essant més prràctic. La tau
ula 6.2. mosttra que els esstudiants con
nsideren quee
els procedim
ments i criterris d’avaluacció són clars i adequats i que els perm
meten exposaar els seus co
oneixementss
(preguntes 1102 i 201).
6.3. Els v
valors dels
s indicador
rs acadèm
mics són ad
dequats pe
er a les ca
aracterístiq
ques de la
a
titulació.
Pel que fa a les xifres d’’estudiants de
d nou accés , queda clar que el màste
er no ha assoolit en les se
eves diversess
edicions, i ttampoc el cu
urs 2015/16, omplir el tootal de places que ofereix
x (taula 6.1.)). Aquest és el motiu pell
qual de carres al curs 2016/17
2
l’equ
uip de goverrn de la UdG, en aplica
ació dels critteris de prog
gramació dee
màsters, va decidir susp
pendre’n la programació
p
per tal de donar temps a l’equip dire
rectiu de repe
ensar-lo i dee
millorar-ne la difusió i promoció de
e cares a proogramar-lo pel
p curs 2017
7/18. En el m
moment de ta
ancar aquestt
informe ja ss’estan realitzzant les accio
ons de promooció previstees.
udiants (Taulla 1.2.) s’obsserva que un
na majoria d
dels alumness matriculatss
Pel que fa lla procedènccia dels estu
procedeixen
n de la pròp
pia Universitat; aquesta éés una de lees dades que
e ens propossem millorarr de cares all
futur, com jja apuntàvem
m en l’Inform
me d’acreditac
ació, entre alttres motius per
p millorar lles xifres d’acccés. Pel quee
fa a la posssibilitat de tenir més estudiants
e
in
nternacionalls, seguim explorant
e
less possibilita
ats d’establirr
convenis dee col·laboracció amb uniiversitats llaatinoamerica
anes. En aqu
uests momen
ents, és ja a Secretaria
a
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General de la UdG, a punt de serr signat pel Rector, Serrgi Bonet, el conveni dee doble titulació amb la
a
Universidad
d del Norte (B
Barranquilla
a, Colòmbia)..
Taula 6.3.), s’observa que
e les dades deel curs 2015//16 han estatt
Pel que fa a les taxes de rendiment i eficiència (T
les millors d
de la història
a del màster,, la qual cosaa prova la millora en la qualitat
q
form
mativa del ma
ateix. Tambéé
ha millorat clarament la
a dada relativa al percen
ntatge d’estud
diants que ess gradua en eel termini prrevist, tenintt
sempre en ccompte que molts estudiiants opten p
per repartir la càrrega docent
d
en méés d’un curs, entre altress
coses degut als preus ex
xtraordinàriament alts dee la matrícula
a.
alors dels in
ndicadors d’inserció laboral són
n adequats
s per a les ccaracterístiiques de la
a
6.4. Els va
titulació.

No disposeem de dadees per valorar aquest aapartat. Tanmateix,Una de les fortaleeses del MCEC acreditatt
favorablemeent per AQU
U Catalunya (26-II-2016)) és “la bueena opinión de los ocupaadores respe
ecto al perfill
formativo d
de los titulados.” Aquesta
a opinió proccedeix de l’av
valuació exte
erna del MCE
EC i es corre
espon amb ell
grau de satisfacció de les empresess que han accollit estudia
ants en pràcttiques duran
nt aquests da
arrers tempss
(Núvol. Diggital de Culttura, UdGentt, Col·legi dee Periodistes, Ajuntame
ent de Giron
na, Diputació
ó de Girona,,
MOT Festivval de Literattura Olot-Girrona, entre d
d’altres).
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ANNEX. IIndicadorss de les tittulacions..
Estàndar
rd 1: Qualitat del pro
ograma fo
ormatiu

1. Comuniccació culttural
Taula 1.1 O
Oferta, dem
manda i matrícula
Titulació: Comunicac
ció cultural

Curs
C
2012
2-2013

Curs
2013-2014

Places oferttes
Demanda 11era opció
Estudiants de nou ingréss
Percentatgee d’accés en prrimera preferè
ència
Percentatgee d’accés en matricula
m
a sete
embre *

40
46
51
80.39
0

40
39
49
75.5
51
0

Curs
C
2012
2-2013

Curs
2013-2014

7.28
7.28

5
5

Curs
2014-15
40
0
433
477
855.11
0

Curs
2015-2016
50
56
60
83.33
0

Taula 1.2. Nota de talll

Nota de talll juny PAU
Nota de talll juny CFGS*

Curs
2014-15
5
5

Curs
2015-2016
5.23
5.23

cés
Taula 1.3. Nota d’acc
Curs 2015
516

Perc
centatge de nota
n
d’accés
5-6

6-7

7-8

8-9

+9

Batxillerat / COU amb PA
AU *
CFGS*

43.92
2
11.11

35.98
55.56

15.34
27.78

4.23
5.56

0.53
-

* Pendent disp
ponibilitat Wind
ddat

Taula 1.4. Via d’accés
s
Cur
rs
20152016

%

Curs 2015
5-16
Batx./COU amb PAU
FP2, CFGS + Univ FP2/ CFGS
C
Univ. Batx.// COU + Diplo
omat. Llicenciiat
Més grans d
de 25 anys + Més
M grans de 40
4 anys
Altres accesssos

45
8
1
6

75
13.333
1.677
10

2. Filosofia
a

Taula 1.1 O
Oferta, dem
manda i matrícula
Titulació: Filosofia

Curs
C
2012
2-2013

Curs
2013-2014

Places oferttes
Demanda 11era opció
Estudiants de nou ingréss
Percentatgee d’accés en prrimera preferè
ència
Percentatgee d’accés en matricula
m
a sete
embre *

40
12
19
89.47
21.05
5

40
9
16
81.2
25
37.5
5
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Curs
2014-15
40
0
10
0
199
899.47
577.89

Curs
2015-2016
35
16
22
86.36
22.73
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Taula 1.2. Nota de talll

Nota de talll juny PAU
Nota de talll juny CFGS*

Curs
C
2012
2-2013

Curs
2013-2014

5
5

5
5

Curs
2014-15
5
5

Curs
2015-2016
5
5

cés
Taula 1.3. Nota d’acc
Curs 2015
516

Perc
centatge de nota
n
d’accés
5-6

6-7

7-8

8-9

+9

Batxillerat / COU amb PA
AU *
CFGS*

43.06
6
-

29.17
-

19.44
-

6.94
-

1.39
-

* Pendent disp
ponibilitat Wind
ddat

Taula 1.4. Via d’accés
s
Curs 2015
5-16
Batx./COU amb PAU
FP2, CFGS + Univ FP2/ CFGS
C
Univ. Batx.// COU + Diplo
omat. Llicenciiat
Més grans d
de 25 anys + Més
M grans de 40
4 anys
Altres accesssos

Cur
rs
20152016

%

13
3

59. 09
13.664

6

27. 27

3. Geografiaa, Ordena
ació del Teerritori i Gestió
G
del Medi Am
mbient
Oferta, dem
manda i matrícula
Taula 1.1 O
Titulació: Geografia

Curs
C
2012
2-2013

Curs
2013-2014

Places oferttes
Demanda 11era opció
Estudiants de nou ingréss
Percentatgee d’accés en prrimera preferè
ència
Percentatgee d’accés en matricula
m
a sete
embre *

40
15
30
83.33
3
40

40
27
33
96.97
36.36

Curs
C
2012
2-2013

Curs
2013-2014

5
5

5
5

Curs
2014-15
40
0
28
8
40
0
955
30
0

Curs
2015-2016
40
15
23
82.61
34.78

Taula 1.2. Nota de talll

Nota de talll juny PAU
Nota de talll juny CFGS*

Curs
2014-15
5
5

Curs
2015-2016
5
5

cés
Taula 1.3. Nota d’acc
Curs 2015
516

Perc
centatge de nota
n
d’accés
5-6

6-7

7-8

8-9

+9

Batxillerat / COU amb PA
AU *
CFGS*

61.86
6
7.14

31.96
78.57

6.19
14.29

-

-
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* Pendent disp
ponibilitat Wind
ddat

d. Taula 1..4. Via d’ac
ccés
Cur
rs
20152016

%

Curs 2015
5-16
Batx./COU amb PAU
FP2, CFGS + Univ FP2/ CFGS
C
Univ. Batx.// COU + Diplo
omat. Llicenciiat
Més grans d
de 25 anys + Més
M grans de 40
4 anys
Altres accesssos

18
3
2

78. 26
13.0
04
8.77

4. Història
Taula 1.1 O
Oferta, dem
manda i matrícula
Titulació: Història

Curs
C
2012
2-2013

Curs
2013-2014

Places oferttes
Demanda 11era opció
Estudiants de nou ingréss
Percentatgee d’accés en prrimera preferè
ència
Percentatgee d’accés en matricula
m
a sete
embre *

60
38
58
82.76
6
27.59
9

60
40
52
96.15
26.92

Curs
C
2012
2-2013

Curs
2013-2014

5
5

5
5

Curs
2014-15
60
0
266
322
966.88
255

Curs
2015-2016
60
32
40
87.5
20

Taula 1.2. Nota de talll

Nota de talll juny PAU
Nota de talll juny CFGS*

Curs
2014-15
5
5

Curs
2015-2016
5
5

Taula 1.3. Nota d’acc
cés
Curs 2015
5-16
Batxillerat / COU amb PA
AU *
CFGS*

Perc
centatge de nota
n
d’accés
5-6

6-7

7-8

8-9

+9

41.14
4
-

39.87
40

12.03
40

5.7
20

1.27
-

* Pendent disp
ponibilitat Wind
ddat

Taula 1.4. Via d’accés
s
Cur
rs
20152016

%

Curs 2015
5-16
Batx./COU amb PAU
FP2, CFGS + Univ FP2/ CFGS
C
Univ. Batx.// COU + Diplo
omat. Llicenciiat
Més grans d
de 25 anys + Més
M grans de 40
4 anys
Altres accesssos

33
7

82..5
17.55

5. Història de
d l’art
Informe de seeguiment del curs 2015-20116 – Facultatt de

Lletres

42/42
4

Informe dee Seguimentt del curs 20
015-2016
Facultat de Lletres

Taula 1.1 O
Oferta, dem
manda i matrícula
Titulació: Història de
e l’art

Curs
C
2012
2-2013

Curs
2013-2014

Places oferttes
Demanda 11era opció
Estudiants de nou ingréss
Percentatgee d’accés en prrimera preferè
ència
Percentatgee d’accés en matricula
m
a sete
embre *

60
32
48
91.67
7
22.92

60
17
31
93.55
45.16

Curs
C
2012
2-2013

Curs
2013-2014

5
5

5
5

Curs
2014-15
60
0
18
8
266
10
00
422.31

Curs
2015-2016
50
24
34
94.12
29.41

Taula 1.2. Nota de talll

Nota de talll juny PAU
Nota de talll juny CFGS*

Curs
2014-15
5
5

Curs
2015-2016
5
5

Taula 1.3. Nota d’acc
cés
Curs 2015
5-16
Batxillerat / COU amb PA
AU *
CFGS*

Perc
centatge de nota
n
d’accés
5-6

6-7

7-8

8-9

+9

50.83
3
-

30
50

12.5
33.33

5.83
-

0.83
16.67

* Pendent disp
ponibilitat Wind
ddat

Taula 1.4. Via d’accés
s
Cur
rs
20152016

%

Curs 2015
5-16
Batx./COU amb PAU
FP2, CFGS + Univ FP2/ CFGS
C
Univ. Batx.// COU + Diplo
omat. Llicenciiat
Més grans d
de 25 anys + Més
M grans de 40
4 anys
Altres accesssos

22
1
2
9

64..71
2.994
5.8
88
26..47

6. Llengua i Literaturra Catalan
nes
Taula 1.1 O
Oferta, dem
manda i matrícula
Titulació: Llengua i Liiteratura Catalanes

Curs
C
2012
2-2013

Curs
2013-2014

Places oferttes
Demanda 11era opció
Estudiants de nou ingréss
Percentatgee d’accés en prrimera preferè
ència
Percentatgee d’accés en matricula
m
a sete
embre *

40
13
14
92.86
28.57
7

40
18
17
100
0
11.7
76

Curs
C
2012
2-2013

Curs
2013-2014

Curs
2014-15
40
0
222
211
10
00
9..52

Curs
2015-2016
40
12
15
93.33
6.67

Taula 1.2. Nota de talll

Informe de seeguiment del curs 2015-20116 – Facultatt de

Lletres

Curs
2014-15

Curs
2015-2016

43/43
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Informe dee Seguimentt del curs 20
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Facultat de Lletres

Nota de talll juny PAU
Nota de talll juny CFGS*

5
5

5
5

5
5

5
5

Taula 1.3. Nota d’acc
cés
Curs 2015
5-16

Perc
centatge de nota
n
d’accés

Batxillerat / COU amb PA
AU *
CFGS*

5-6

6-7

7-8

8-9

+9

20.34
4
50

22.03
-

32.2
-

25.42
50

-

* Pendent disp
ponibilitat Wind
ddat

Taula 1.4. Via d’accés
s
Cur
rs
20152016

%

Curs 2015
5-16
Batx./COU amb PAU
FP2, CFGS + Univ FP2/ CFGS
C
Univ. Batx.// COU + Diplo
omat. Llicenciiat
Més grans d
de 25 anys + Més
M grans de 40
4 anys
Altres accesssos

11
4

77.333
26..67

7. Llengua i Literaturra Espanyo
oles
Taula 1.1 O
Oferta, dem
manda i matrícula
Titulació: Llengua i Liiteratura Esp
panyoles

Curs
C
2012
2-2013

Curs
2013-2014

Places oferttes
Demanda 11era opció
Estudiants de nou ingréss
Percentatgee d’accés en prrimera preferè
ència
Percentatgee d’accés en matricula
m
a sete
embre *

40
22
30
93.33
3
20

40
23
30
100
0
26.67

Curs
C
2012
2-2013

Curs
2013-2014

5
5

5
5

Curs
2014-15
40
0
255
255
10
00
322

Curs
2015-2016
40
24
32
90.63
25

Taula 1.2. Nota de talll

Nota de talll juny PAU
Nota de talll juny CFGS*

Curs
2014-15
5
5

Curs
2015-2016
5
5

Taula 1.3. Nota d’acc
cés
Curs 2015
5-16
Batxillerat / COU amb PA
AU *
CFGS*

Informe de seeguiment del curs 2015-20116 – Facultatt de

Perc
centatge de nota
n
d’accés
5-6

6-7

7-8

8-9

+9

38.64
4
-

29.55
33.33

18.18
33.33

12.5
33.33

1.14
-

Lletres

44/44
4
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Facultat de Lletres

* Pendent disp
ponibilitat Wind
ddat

Taula 1.4. Via d’accés
s
Cur
rs
20152016

%

Curs 2015
5-16
Batx./COU amb PAU
FP2, CFGS + Univ FP2/ CFGS
C
Univ. Batx.// COU + Diplo
omat. Llicenciiat
Més grans d
de 25 anys + Més
M grans de 40
4 anys
Altres accesssos

22
1
1
8

68..75
3.133
3.133
25

8. Màster en
e Comun
nicació i e
estudis cu
ulturals
Taula 1.1. Oferta, dem
manda i ma
atrícula
Indicadors

2012
2/13

Places ofertess
Estudiants dee nou ingrés

2013/14

2
2014/15

2015/16

40

40

40

40

15

10

10

12

Taula 1.2. Procedènc
cia
Indicadors

2012
2/13

Estudiants qu
ue provenen de
d la mateixa universitat
u
Estudiants qu
ue provenen d’altres
d
universitats del SUC
C
Estudiants qu
ue provenen d’altres
d
universitats de l’estaat
Estudiants qu
ue provenen d’universitats
d
estrangeres
e

Informe de seeguiment del curs 2015-20116 – Facultatt de

Lletres

2013/14

2
2014/15

2015/16

9

10

13

8

11

4

2

4

1

2

‐

‐

2

4

‐

2

45/45
4

Informe dee Seguimentt del curs 20
015-2016
Facultat de Lletres

Estàndar
rd 4: Adeq
quació del professorrat al prog
grama form
matiu

1. Comunicació
ó cultural
Taula 4.1. Professor
rat per categ
goria i sego
ons doctora
at
Lectors

Associats

Altres

Total

%
Profes
ssorat
acreditat
*(ANECA/AQU)

56

1
1

4
2
6

69
6
75

100

56

8
4
12

Permane
ents 1

Doctors
No doctors
TOTAL

Perm
manents
2

Permanents 1: Professorat perrmanent pel qu
ue és necessari s er doctor (CC,C
CU,CEU,TU, Agrregat i assimilabbles en centres privats)
p
Permanents 2: Professorat perrmanent pel qu
ue no és necessaari ser doctor (T
TEU, Col·laborad
dors i assimilablles en centres privats)
Altres: Professsorat visitant, beecaris, etc.
El professorat funcionari (CU,, TU, CEU i TEU
U) es considerarrà com acreditatt.

Taula 4.2. Hores imp
partides de
e docència ((HIDA) seg
gons catego
oria de proffessorat i doctorat
d
Permane
ents 1
Doctors
No doctors

Per
rmanents 2

5400

Lectors

Associats
s

Altres

Totall

150

660
315

390
30

6600
345

Taula 4.3. Percentatg
ge d’hores impartidess de docènc
cia (HIDA) segons tra
ams (Corre
espon al
professora
at que pot tenir
t
tram))
Tram de recerca

Titulació

Tram
T
docent

Sense

Amb tra
am no
viu

Amb
b
viu

16.63

6.84

76.5 3

tram

Sense
S

Amb tram
m no
viu

Amb
viu

18
8.79

15.05

66.16

tram

Taula 4.5. Relació estudiants ET
TC per PDII ETC (Equiivalent a te
emps comp
plert)
Curs
C
20122
2013
2
5.9

Titulació
ó

C
Curs
2
2013-2014
6
6.29

Curs
201412015
6.4

Curs
20152016
6.94

2. Filo
osofia
Taula 4.1. Professor
rat per categ
goria i sego
ons doctora
at
Permane
ents 1

Perm
manents
2

Lectors

Informe de seeguiment del curs 2015-20116 – Facultatt de

Lletres

Associats

Altres

Total

%
Profes
ssorat
acreditat
*(ANECA/AQU)

46/46
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Informe dee Seguimentt del curs 20
015-2016
Facultat de Lletres

Doctors
No doctors
TOTAL

83

1

83

1

11
7
18

7
2
9

102
9
111

100

Permanents 1: Professorat perrmanent pel qu
ue és necessari s er doctor (CC,C
CU,CEU,TU, Agrregat i assimilabbles en centres privats)
p
Permanents 2: Professorat perrmanent pel qu
ue no és necessaari ser doctor (T
TEU, Col·laborad
dors i assimilablles en centres privats)
Altres: Professsorat visitant, beecaris, etc.
El professorat funcionari (CU,, TU, CEU i TEU
U) es considerarrà com acreditatt.

Taula 4.2. Hores imp
partides de
e docència ((HIDA) seg
gons catego
oria de proffessorat i doctorat
d
Permane
ents 1
Doctors
No doctors

Per
rmanents 2

11045

Lectors

Associats
s

Altres

Totall

190

950
540

850
60

13035
5
600

Taula 4.3. Percentatg
ge d’hores impartidess de docènc
cia (HIDA) segons tra
ams (Corre
espon al
professora
at que pot tenir
t
tram))
Tram de recerca

Titulació

Tram
T
docent

Sense

Amb tra
am no
viu

Amb
b
viu

12.47

5.35

82.1 8

tram

Sense
S

Amb tram
m no
viu

Amb
viu

13
3.57

17.2

13.57

tram

Taula 4.5. Relació estudiants ET
TC per PDII ETC (Equiivalent a te
emps comp
plert)
Curs
C
20122
2013
2
1..47

Titulació
ó

C
Curs
2
2013-2014
11.39

Curs
20141215
1.37

Curs
20152016
1.08

3. Geeografia, Ordenació
O
ó del Territtori i Gesttió del Me
edi Ambieent
Taula 4.1. Professor
rat per categ
goria i sego
ons doctora
at
Lectors

Associats

Altres

Total

%
Profes
ssorat
acreditat
*(ANECA/AQU)

83

1
1

7
2
9

102
9
111

100

83

11
7
18

Permane
ents 1

Doctors
No doctors
TOTAL

Perm
manents
2

Permanents 1: Professorat perrmanent pel qu
ue és necessari s er doctor (CC,C
CU,CEU,TU, Agrregat i assimilabbles en centres privats)
p
Permanents 2: Professorat perrmanent pel qu
ue no és necessaari ser doctor (T
TEU, Col·laborad
dors i assimilablles en centres privats)
Altres: Professsorat visitant, beecaris, etc.
El professorat funcionari (CU,, TU, CEU i TEU
U) es considerarrà com acreditatt.

Informe de seeguiment del curs 2015-20116 – Facultatt de

Lletres

47/47
4
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Taula 4.2. Hores imp
partides de
e docència ((HIDA) seg
gons catego
oria de proffessorat i doctorat
d
Permane
ents 1
Doctors
No doctors

Per
rmanents 2

10925

Lectors

Associats
s

Altres

Totall

190

890
540

850
60

12855
5
600

Taula 4.3. Percentatg
ge d’hores impartidess de docènc
cia (HIDA) segons tra
ams (Corre
espon al
professora
at que pot tenir
t
tram))
Tram de recerca

Titulació

Tram
T
docent

Sense

Amb tra
am no
viu

Amb
b
viu

12.19

5.43

82.3
39

tram

Sense
S

Amb tram
m no
viu

Amb
viu

13
3.3

16.98

69.71

tram

Taula 4.5. Relació estudiants ET
TC per PDII ETC (Equiivalent a te
emps comp
plert)
Curs
C
20122
2013
2
1..71

Titulació
ó

C
Curs
2
2013-2014
11.76

Curs
201412015
2.07

Curs
20152016
1.83

4. Hisstòria
Taula 4.1. Professor
rat per categ
goria i sego
ons doctora
at
Lectors

Associats

Altres

Total

%
Profes
ssorat
acreditat
*(ANECA/AQU)

83

1
1

7
2
9

102
9
111

100

83

11
7
18

Permane
ents 1

Doctors
No doctors
TOTAL

Perm
manents
2

Permanents 1: Professorat perrmanent pel qu
ue és necessari s er doctor (CC,C
CU,CEU,TU, Agrregat i assimilabbles en centres privats)
p
Permanents 2: Professorat perrmanent pel qu
ue no és necessaari ser doctor (T
TEU, Col·laborad
dors i assimilablles en centres privats)
Altres: Professsorat visitant, beecaris, etc.
El professorat funcionari (CU,, TU, CEU i TEU
U) es considerarrà com acreditatt.

Taula 4.2. Hores imp
partides de
e docència ((HIDA) seg
gons catego
oria de proffessorat i doctorat
d
Permane
ents 1
Doctors
No doctors

11045

Per
rmanents 2

Lectors

Associats
s

Altres

Totall

190

950
540

850
60

13035
5
600

Taula 4.3. Percentatg
ge d’hores impartidess de docènc
cia (HIDA) segons tra
ams (Corre
espon al
professora
at que pot tenir
t
tram))
Tram de recerca

Informe de seeguiment del curs 2015-20116 – Facultatt de

Tram
T
docent

Lletres

48/48
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Titulació

Sense

Amb tra
am no
viu

Amb
b
viu

12.47

5.35

82.1 8

tram

Sense
S

Amb tram
m no
viu

Amb
viu

13
3.57

17.2

69.23

tram

Taula 4.5. Relació estudiants ET
TC per PDII ETC (Equiivalent a te
emps comp
plert)
Curs
C
20122
2013
2
3.08

Titulació
ó

C
Curs
2
2013-2014
3
3.13

Curs
20142015
2.88

Curs
20152016
2.73

5. Hisstòria de l’art
l
rat per categ
goria i sego
ons doctora
at
Taula 4.1. Professor
Lectors

Associats

Altres

Total

%
Profes
ssorat
acreditat
*(ANECA/AQU)

83

1
1

7
2
9

102
9
111

100

83

11
7
18

Permane
ents 1

Doctors
No doctors
TOTAL

Perm
manents
2

Permanents 1: Professorat perrmanent pel qu
ue és necessari s er doctor (CC,C
CU,CEU,TU, Agrregat i assimilabbles en centres privats)
p
Permanents 2: Professorat perrmanent pel qu
ue no és necessaari ser doctor (T
TEU, Col·laborad
dors i assimilablles en centres privats)
Altres: Professsorat visitant, beecaris, etc.
El professorat funcionari (CU,, TU, CEU i TEU
U) es considerarrà com acreditatt.

Taula 4.2. Hores imp
partides de
e docència ((HIDA) seg
gons catego
oria de proffessorat i doctorat
d
Permane
ents 1
Doctors
No doctors

Per
rmanents 2

11045

Lectors

Associats
s

Altres

Totall

190

950
540

850
60

13035
5
570

Taula 4.3. Percentatg
ge d’hores impartidess de docènc
cia (HIDA) segons tra
ams (Corre
espon al
professora
at que pot tenir
t
tram))
Tram de recerca

Titulació

Tram
T
docent

Sense

Amb tra
am no
viu

Amb
b
viu

12.47

5.32

82.1 8

tram

Sense
S

Amb tram
m no
viu

Amb
viu

13
3.57

17.2

69.23

tram

Taula 4.5. Relació estudiants ET
TC per PDII ETC (Equiivalent a te
emps comp
plert)

Titulació
ó

Curs
C
20122
2013
2
2.13

C
Curs
2
2013-2014
2
2.22

Informe de seeguiment del curs 2015-20116 – Facultatt de

Lletres

Curs
201412015
2.07

Curs
20152016
2
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6. Lleengua i Litteratura Catalanes
Taula 4.1. Professor
rat per categ
goria i sego
ons doctora
at
Lectors

Associats

Altres

Total

%
Profes
ssorat
acreditat
*(ANECA/AQU)

64

1
1

3
1
4

80
4
81

100

64

9
3
12

Permane
ents 1

Doctors
No doctors
TOTAL

Perm
manents
2

Permanents 1: Professorat perrmanent pel qu
ue és necessari s er doctor (CC,C
CU,CEU,TU, Agrregat i assimilabbles en centres privats)
p
Permanents 2: Professorat perrmanent pel qu
ue no és necessaari ser doctor (T
TEU, Col·laborad
dors i assimilablles en centres privats)
Altres: Professsorat visitant, beecaris, etc.
El professorat funcionari (CU,, TU, CEU i TEU
U) es considerarrà com acreditatt.

Taula 4.2. Hores imp
partides de
e docència ((HIDA) seg
gons catego
oria de proffessorat i doctorat
d
Permane
ents 1
Doctors
No doctors

Per
rmanents 2

6180

Lectors

Associats
s

Altres

Totall

60

540
165

165
15

6945
180

Taula 4.3. Percentatg
ge d’hores impartidess de docènc
cia (HIDA) segons tra
ams (Corre
espon al
professora
at que pot tenir
t
tram))
Tram de recerca

Titulació

Tram
T
docent

Sense

Amb tra
am no
viu

Amb
b
viu

10.53

4.84

84.6
63

tram

Sense
S

Amb tram
m no
viu

Amb
viu

111.79

15.79

72.42

tram

Taula 4.5. Relació estudiants ET
TC per PDII ETC (Equiivalent a te
emps comp
plert)
Curs
C
20122
2013
2
2.33

Titulació
ó

C
Curs
2
2013-2014
2
2.07

Curs
201412015
1.91

Curs
20152016
1.89

7. Lleengua i Litteratura Espanyoless
Taula 4.1. Professor
rat per categ
goria i sego
ons doctora
at
Permane
ents 1

Perm
manents
2

Lectors

Informe de seeguiment del curs 2015-20116 – Facultatt de

Lletres

Associats

Altres

Total

%
Profes
ssorat
acreditat
*(ANECA/AQU)

50/50
5
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015-2016
Facultat de Lletres

Doctors
No doctors
TOTAL

64

1

64

1

9
3
12

3
1
4

77
4
81

100

Permanents 1: Professorat perrmanent pel qu
ue és necessari s er doctor (CC,C
CU,CEU,TU, Agrregat i assimilabbles en centres privats)
p
Permanents 2: Professorat perrmanent pel qu
ue no és necessaari ser doctor (T
TEU, Col·laborad
dors i assimilablles en centres privats)
Altres: Professsorat visitant, beecaris, etc.
El professorat funcionari (CU,, TU, CEU i TEU
U) es considerarrà com acreditatt.

Taula 4.2. Hores imp
partides de
e docència ((HIDA) seg
gons catego
oria de proffessorat i doctorat
d
Permane
ents 1
Doctors
No doctors

Per
rmanents 2

6180

Lectors

Associats
s

Altres

60

540
165

165
15

Totall

Taula 4.3. Percentatg
ge d’hores impartidess de docènc
cia (HIDA) segons tra
ams (Corre
espon al
professora
at que pot tenir
t
tram))
Tram de recerca

Titulació

Tram
T
docent

Sense

Amb tra
am no
viu

Amb
b
viu

10.53

4.84

84.6
63

tram

Sense
S

Amb tram
m no
viu

Amb
viu

111.79

15.79

72.42

tram

Taula 4.5. Relació estudiants ET
TC per PDII ETC (Equiivalent a te
emps comp
plert)
Curs
C
20122
2013
2
3.03

Titulació
ó

C
Curs
2
2013-2014
3
3.08

Curs
201412015
2.68

Curs
20152016
2.86

8. Mà
àster en Comunica
C
ació i estu
udis cultu
urals
Tau
ula 4.1. Professorat per
p categorria i segons doctorat

Doctors
No doctors
TOTAL

Permanen
nts 1

Perm
manents 2

14

-

14

Lectors

1

Associats

1
1

1

Altres

2
2

Total

%
Profes
ssorat
acreditat
a
*(ANECA/AQ
*
QU)

18
18

100
‐

Tau
ula 4.2. Hores imparttides de doccència (HID
DA) segons
s categoria de profess
sorat i
doc
ctorat

Doctors
No doctors

Permane
ents 1

Per
rmanents 2

390
0

-

Lectors

Informe de seeguiment del curs 2015-20116 – Facultatt de

30

Lletres

Associats
s
30
-

Altres
60
0
-

Totall

510
‐

51/51
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Informe dee Seguimentt del curs 20
015-2016
Facultat de Lletres

Tau
ula 4.3. Per
rcentatge d’hores
d
imp
partides de
e docència (HIDA)
(
seg
gons trams
(Co
orrespon all professor
rat que pot tenir tram)
Tram de recerca
Amb tra
am no
viu

Sense
Titulació

Tram
T
docent

5,88

17,65

Amb
b
viu

tram

Amb tram
m no
viu

Sense
S

776,47

17,65

11,76

Amb
viu

tram

70
0,59

Tau
ula 4.5. Rellació estud
diants ETC p
per PDI ET
TC (Equivallent a temp
ps complertt)
2012/13

Titulació
ó

6,6

2
2013/14

2014/15

4,46

2015/16

5,55

5,2

Estàndar
rd 6: Qualiitat dels re
esultats de
els progra
ames form
matius

1. Comunicació
ó cultural
ó dels estud
diants amb
b l’actuació docent
Taula 6.2. Satisfacció
ANY ACADÈMICC
20
011
Estudi
GRAU EN
CIÓ
COMUNICAC
CULTURAL

1
2
3

4

5

6

7

2012

2013

2014

201
15

Pregunta
Mittjana Mitjana
a Mitjana M
Mitjana Mitja
ana
Aquest/a pro
ofessor/a ha
presentat am
mb claredat el
4,2
4,4
4
3,9
4,3
4,4
4
programa de l’assignatura i els
criteris d’avaluació.
Amb aquest//a professor/aa aprenc.
4,2
3,9
9
3,7
4,2
4,3
4
Aquest/a pro
ofessor/a em m
motiva a
esforçar‐me i a aprendre ppel meu
4,1
3,8
8
3,6
4,0
4,1
4
compte.
Els materials de suport quee el/la
p
a la mevaa
4,2
3,9
9
3,7
4,1
4,2
4
professor/a posa
disposició m’’ajuden.
Els procediments d’avalua ció em
e reflectir els m
meus
4,1
3,8
8
3,5
4,0
4,1
4
permeten de
coneixementts.
Aquest/a pro
ofessor/a m’haa aclarit
els dubtes qu
uan li he fet
4,3
4,3
3
4,1
4,4
4,4
4
consultes.
Valoro globalment la docèència
4,2
3,8
8
3,7
4,1
4,3
4
d’aquest/a professor/a co m a
positiva.

ÍNDEX DE
RESPOSTA

Informe de seeguiment del curs 2015-20116 – Facultatt de

23
3,8%

Lletres

5,6%
%

20,0%

17,1%

24,0
0%

52/52
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Taula 6.3. Resultats globals
g
de la
l titulació
ó

Taxa de ren
ndiment
Taxa d’eficièència
Temps mitjàà de graduacció *

Curs
20122013
0,91
0.98
4

Curs
20132014
0,87
0,97
4.18

Curs
20142015
0,89
0.97
4.22

Curs
2015-2016
0.87
0.93
4.39

Curs
20132014
0,016
0,96
0,91
0,87

Curs
20142015
0,08
0,9
0,93
0,84

Curs
2015-2016
0.16
0.9
0.93
0.83

el primer cu
urs
Taula 6.4. Resultats globals de
Curs
20122013
0,12

Taxa d’aban
ndonament
Taxa de preesentats
Taxa d’èxit
Taxa de ren
ndiment

0,87

osofia
2. Filo
Taula 6.2. Satisfacció
ó dels estud
diants amb
b l’actuació docent
AN
NY ACADÈMICC
201
11
Estudi

Pregunta

GRAU EN
FILOSOFIA

Aquest/a pro
ofessor/a ha
presentat am
mb claredat el
programa de l’assignatura i els
criteris d’avaluació.
Amb aquest//a professor/aa
aprenc.
Aquest/a pro
ofessor/a em m
motiva
a esforçar‐me
e i a aprendree pel
meu compte.
Els materials de suport quee el/la
p
a la mevaa
professor/a posa
disposició m’’ajuden.
Els procediments d’avalua ció em
e reflectir els m
meus
permeten de
coneixementts.
Aquest/a pro
ofessor/a m’haa
aclarit els dubtes quan li hhe fet
consultes.
Valoro globalment la docèència
d’aquest/a professor/a co m a

1

2
3

4

5

6
7

Informe de seeguiment del curs 2015-20116 – Facultatt de

2012

2013

22014

2015

Mitjana Mitjana Mitjana M
Mitjana Mitja
ana

Lletres

4,4

4,3

4,5

4,6

4,5
4

4,5

4,5

4,5

4,3

4,5
4

4,3

4,3

4,3

4,1

4,3
4

4,4

4,4

4,4

4,2

4,5
4

4,2

4,1

4,1

4,0

4,2
4

4,6

4,5

4,7

4,6

4,6
4

4,4

4,4

4,4

4,3

4,4
4
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positiva.
ÍNDEX DE
RESPOSTA

39,0%

11,4%

37,6%

32,4%

32,3%

Taula 6.3. Resultats globals
g
de la
l titulació
ó

Taxa de ren
ndiment
Taxa d’eficièència
Temps mitjàà de graduacció *

Curs
20122013
0.78
4

Curs
20132014
0.81
0.92
4

Curs
20142015
0.69
0.92
4.46

Curs
2015-2016
0.78
0.89
4.67

Curs
20132014
0.09
0.91
0.86
0.78

Curs
20142015
0.16
0.72
0.55
0.4

Curs
2015-2016
0.19
0.88
0.87
0.77

el primer cu
urs
Taula 6.4. Resultats globals de
Curs
20122013
0.34

Taxa d’aban
ndonament
Taxa de preesentats
Taxa d’èxit
Taxa de ren
ndiment

0.75

3. Geeografia, Ordenació
O
ó del Territtori i Gesttió del Me
edi Ambieent
Taula 6.2. Satisfacció
ó dels estud
diants amb
b l’actuació docent
AN
NY ACADÈMICC
201
11
Estudi

Pregunta

GRAU EN
GEOGRAFIA,
1
ORDENACIÓ DEL
GESTIÓ
TERRITORI I G
DEL MEDI

Aquest/a pro
ofessor/a ha
presentat am
mb claredat el
programa de l’assignatura i els
criteris d’avaluació.

2
3

4
5

2013

22014

2015

Mitjana Mitjana Mitjana M
Mitjana Mitja
ana

Amb aquest//a professor/aa
aprenc.
ofessor/a em m
motiva
Aquest/a pro
a esforçar‐me
e i a aprendree pel
meu compte.
Els materials de suport quee el/la
p
a la mevaa
professor/a posa
disposició m’’ajuden.
Els procediments d’avalua ció em
e reflectir els m
meus
permeten de

Informe de seeguiment del curs 2015-20116 – Facultatt de

2012

4,3

4,1

4,1

4,3

4,0
0

4,2

4,1

4,0

4,2

4,1
1

4,1

3,9

3,8

3,9

3,9
9

4,0

3,9

3,9

4,0

3,8
8

4,0

3,9

3,8

3,8

3,7
7

Lletres
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coneixementts.
6

7

Aquest/a pro
ofessor/a m’haa
aclarit els dubtes quan li hhe fet
consultes.
Valoro globalment la docèència
d’aquest/a professor/a co m a
positiva.

ÍNDEX DE
RESPOSTA

4,4

4,4

4,2

4,4

4,4
4

4,2

4,0

3,9

4,1

4,0
0

59,7
7%

44,1%

47,1%

331,4%

38,5
5%

Taula 6.3. Resultats globals
g
de la
l titulació
ó

Taxa de ren
ndiment
Taxa d’eficièència
Temps mitjàà de graduacció *

Curs
20122013
0.77
3.4

Curs
20132014
0.85
0.94
4.43

Curs
20142015
0.82
0.92
4

Curs
2015-2016
0.84
0.81
4.5

Curs
20132014
0.38
0.98
0.85
0.83

Curs
20142015
0.33
0.93
0.88
0.82

Curs
2015-2016
0.09
0.88
0.81
0.72

el primer cu
urs
Taula 6.4. Resultats globals de
Curs
20122013
0.17

Taxa d’aban
ndonament
Taxa de preesentats
Taxa d’èxit
Taxa de ren
ndiment

0.71

4. Hisstòria
Taula 6.2. Satisfacció
ó dels estud
diants amb
b l’actuació docent
AN
NY ACADÈMICC
201
11
Estudi

Pregunta

GRAU EN HISSTÒRIA

Aquest/a pro
ofessor/a ha
presentat am
mb claredat el
programa de l’assignatura i els
criteris d’avaluació.
Amb aquest//a professor/aa
aprenc.
ofessor/a em m
motiva
Aquest/a pro
a esforçar‐me
e i a aprendree pel
meu compte.

1

2
3

Informe de seeguiment del curs 2015-20116 – Facultatt de

2012

2013

22014

2015

Mitjana Mitjana Mitjana M
Mitjana Mitja
ana
3,8

3,9

4,0

4,2

4,2
2

3,8

3,7

3,9

4,2

4,2
2

3,4

3,4

3,5

3,9

4,1
1

Lletres

55/55
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Els materials de suport quee el/la
p
a la mevaa
professor/a posa
disposició m’’ajuden.
Els procediments d’avalua ció em
e reflectir els m
meus
permeten de
coneixementts.
Aquest/a pro
ofessor/a m’haa
aclarit els dubtes quan li hhe fet
consultes.
Valoro globalment la docèència
d’aquest/a professor/a co m a
positiva.

4

5

6

7
INDEX DE
RESPOSTA

3,6

3,5

3,7

4,1

4,2
2

3,3

3,5

3,6

3,9

3,9
9

4,0

4,1

4,1

4,4

4,4
4

3,6

3,6

3,8

4,1

4,1
1

25,5
5%

13,4%

27,0%

228,9%

25,5
5%

Taula 6.3. Resultats globals
g
de la
l titulació
ó

Taxa de ren
ndiment
Taxa d’eficièència
Temps mitjàà de graduacció *

Curs
20122013
0.77
1
3.73

Curs
20132014
0.8
0.95
4.37

Curs
20142015
0.78
0.92
4.26

Curs
2015-2016
0.77
0.91
4.83

Curs
20132014
0.21
0.95
0.85
0.81

Curs
20142015
0.19
0.91
0.87
0.79

Curs
2015-2016
0.13
0.83
0.81
0.67

el primer cu
urs
Taula 6.4. Resultats globals de

Taxa d’aban
ndonament
Taxa de preesentats
Taxa d’èxit
Taxa de ren
ndiment

Curs
20122013
0.17
0.74

5. Hisstòria de l’art
l
ó dels estud
diants amb
b l’actuació docent
Taula 6.2. Satisfacció
ANY ACCADÈMIC
2011
Estudi
GRAU EN HISSTÒRIA
DE L'ART

2012

20013

2014

2015

Pregunta
Mitjana Mitjana Mitj
tjana Mitjana
a Mitjana
Aquest/a pro
ofessor/a ha ppresentat amb
b
e
4,3
4,5
4,1
4,2
2
4,3
1 claredat el prrograma de l’aassignatura i els
criteris d’avaluació.

Informe de seeguiment del curs 2015-20116 – Facultatt de

Lletres
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2 Amb aquest//a professor/aa aprenc.
Aquest/a pro
ofessor/a em m
motiva a
3 esforçar‐me i a aprendre ppel meu
compte.
Els materials de suport quee el/la
4 professor/a posa
p
a la mevaa disposició
m’ajuden.
Els procediments d’avalua ció em
5 permeten de
e reflectir els m
meus
coneixementts.
Aquest/a pro
ofessor/a m’haa aclarit els
6
dubtes quan li he fet consuultes.
7

Valoro globalment la docèència
d’aquest/a professor/a co m a positiva.

INDEX DE
RESPOSTA

4,3

4,6

4,1

4,2
2

4,3

4,0

4,3

3,8

4,1
1

4,2

4,0

4,2

3,9

4,0
0

4,2

4,0

4,0

3,7

3,9
9

4,1

4,5

4,7

4,4

4,4
4

4,4

4,2

4,5

4,0

4,1
1

4,3

19,5%

9,2%

211,1%

29,8%
%

39,4%

Taula 6.3. Resultats globals
g
de la
l titulació
ó

Taxa de ren
ndiment
Taxa d’eficièència
Temps mitjàà de graduacció *

Curs
20122013
0.78
0.99
3.57

Curs
20132014
0.75
0.91
4.17

Curs
20142015
0.83
0.88
4.6

Curs
2015-2016
0.8
0.87
4.96

Curs
20132014
0.14
0.85
0.7
0.6

Curs
20142015
0.15
0.92
0.81
0.75

Curs
2015-2016
0.35
0.92
0.75
0.69

el primer cu
urs
Taula 6.4. Resultats globals de
Curs
20122013
0.18

Taxa d’aban
ndonament
Taxa de preesentats
Taxa d’èxit
Taxa de ren
ndiment

0.7

6. Lleengua i Literatura
L
a Catalanees
Taula 6.2. Satisfacció
ó dels estud
diants amb
b l’actuació docent
ANY ACCADÈMIC
Estudi

Pregunta

Informe de seeguiment del curs 2015-20116 – Facultatt de

Lletres

2011

2012

Mitjan
a

Mitjana

22013

2014

2015

M
Mitjan Mitjan
n
Mitjana
a
a
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GRAU EN LLEENGUA
I LITERATURA
A
CATALANES

Aquest/a pro
ofessor/a ha ppresentat amb
b
1 claredat el prrograma de l’aassignatura i els
e
criteris d’avaluació.
2 Amb aquest//a professor/aa aprenc.
3

Aquest/a pro
ofessor/a em m
motiva a
esforçar‐me i a aprendre ppel meu comp
pte.

Els materials de suport quee el/la
4 professor/a posa
p
a la mevaa disposició
m’ajuden.
Els procediments d’avalua ció em
5 permeten de
e reflectir els m
meus
coneixementts.
Aquest/a pro
ofessor/a m’haa aclarit els
dubtes quan li he fet consuultes.
Valoro globalment la docèència d’aquestt/a
7
c
a positivaa.
professor/a com
6

INDEX DE
RESPOSTA

4,2

4,4

4,1

4,2

4,1

4,4

4,4

4,3

4,1

4,2

4,0

4,2

4,0

3,9

4,0

4,1

4,4

4,0

4,0

4,1

4,0

4,1

3,9

3,9

4,0

4,2

4,6

4,3

4,4

4,4

4,2

4,4

4,2

4,1

4,1

42,1%

19,7%

332,8%

33,9%
%

49,7%

Taula 6.3
3. Resultatts globals de
d la titula
ació

Taxa de ren
ndiment
Taxa d’eficièència
Temps mitjàà de graduacció *

Curs
20122013
0.82
1
4

Curs
20132014
0.83
0.93
4.52

Curs
20142015
0.9
0.92
4.08

Curs
2015-2016
0.9
0.88
4.24

Curs
20132014
0.44
0.85
0.85
0.72

Curs
20142015
0.5
0.97
0.96
0.93

Curs
2015-2016
0.24
0.96
0.89
0.86

el primer cu
urs
Taula 6.4. Resultats globals de

Taxa d’aban
ndonament
Taxa de preesentats
Taxa d’èxit
Taxa de ren
ndiment

Curs
20122013
0.33

0.69

7. Lleengua i Litteratura Espanyole
E
es

Informe de seeguiment del curs 2015-20116 – Facultatt de

Lletres
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Taula 6.2. Satisfacció
ó dels estud
diants amb
b l’actuació docent
ANY ACCADÈMIC
Estudi
GRAU EN LLEENGUA
I LITERATURA
A
ESPANYOLESS

Pregunta
Aquest/a pro
ofessor/a ha ppresentat amb
b
1 claredat el prrograma de l’aassignatura i
els criteris d’avaluació.
2 Amb aquest//a professor/aa aprenc.
Aquest/a pro
ofessor/a em m
motiva a
3 esforçar‐me i a aprendre ppel meu
compte.
Els materials de suport quee el/la
4 professor/a posa
p
a la mevaa disposició
m’ajuden.
Els procediments d’avalua ció em
5 permeten de
e reflectir els m
meus
coneixementts.
Aquest/a pro
ofessor/a m’haa aclarit els
dubtes quan li he fet consuultes.
Valoro globalment la docèència
7
d’aquest/a professor/a co m a positiva.
6

INDEX DE
RESPOSTA

2011

2012

20013

Mitjana

Mitjan
a

Mittjana

2014

2015

Mitjan
n
Mitjana
a

4,3

4,5

4,4

4,,5

4,4

4,3

4,4

4,3

4,,5

4,4

4,1

3,9

4,0

4,,3

4,0

4,2

4,4

4,2

4,,2

4,2

3,9

3,9

3,9

4,,1

4,0

4,4

4,6

4,6

4,,7

4,5

4,2

4,3

4,2

4,,3

4,3

35,2%

20,6%

552,4%

33,0%

48,4%

Taula 6.3. Resultats globals
g
de la
l titulació
ó

Taxa de ren
ndiment
Taxa d’eficièència
Temps mitjàà de graduacció *

Curs
20122013
0.76
0.99
4

Curs
20132014
0.78
0.94
4.09

Curs
20142015
0.79
0.91
4.26

Curs
2015-2016
0.79
0.93
4.04

Curs
20132014
0.32
0.9
0.7
0.65

Curs
20142015
0.17
0.87
0.73
0.63

Curs
2015-2016
0.27
0.91
0.85
0.79

el primer cu
urs
Taula 6.4. Resultats globals de

Taxa d’aban
ndonament
Taxa de preesentats
Taxa d’èxit
Taxa de ren
ndiment

Curs
20122013
0.26
0.86
0.72
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8. Mà
àster en Comunica
C
ació i estu
udis cultu
urals
Taula 6.2. Satisfacció
ó dels estud
diants amb
b l’actuació docent

Estudi
MÀSTER UN
NIVERSITARI
EN COMUN
NICACIÓ I
ESTUDIS CU
ULTURALS

101
102
103
104
201
202
203
204
205
206
207
208
209

Preggunta
Aqu
uesta assignaatura està be
en coordinad
da amb la
restta d’assignattures del màsster.
p
ts d’avaluació em perme
eten de
Els procediment
refle
ectir els meuus coneixeme
ents.
c que hi haagi hagut pro
ofessors/es convidats,
c
la
En cas
seva
a aportació hha estat satissfactòria, i co
orrectamentt
coordinada ambb la resta de professors/e
es.
e adquirit coneixements
Amb aquesta asssignatura he
avançats en la teemàtica.
p
am
mb claredat el
e programa de
Ha presentat
l’asssignatura i e ls criteris d’aavaluació.
Ha desenvolupa
d
at el program
ma sense incidències
imp
portants.
e manera
Explica els contiinguts de l’asssignatura de
clara, estructuraada i ordenada.
m
dee suport que posa a la me
eva
Els materials
disp
posició m’ajuuden.
a un ambiennt de particip
pació dels alu
umnes a
Crea
l’aula.
M’h
ha motivat i ggenerat interès per l’assignatura.
m
accesssible i dóna suport més enllà
e
de la
Es mostra
classse.
s
les m
meves expecttatives enverrs
Ha satisfet
l’asssignatura
Valo
ora globalmeent la docènccia d’1 a 5 pu
unts.

INDEX DE R
RESPOSTA

2015
2014
Mitjana Mitjana
3,5

4,2

3,8

4,0

2,7

3,7

3,5

4,2

4,1

4,1

4,6

4,2

4,0

4,1

4,1

3,9

4,2

4,3

3,8

4,0

4,5

4,0

3,7

4,0

4,0
15,7%

4,1
15,6%

Taula 6.3. Resultats globals
g
de la
l titulació
ó
Taxa de ren
ndiment
Taxa d’eficièència
Temps mitjàà de graduacció *

2012/13
3

2013/14
4

2014/1
15

2015/116

0,78
0,86
0,33

0,85
0,94
0,6

0,92
0,94
0,7

0,92
0,99
0,58
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9. PL
LA DE MILLORA
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