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Indicadors 

 
1) Entrada 
 

Indicador  2009-10  2010-11  

Nombre d'estudiants matriculats  29  68  

Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés  28  42  
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Nombre de places ofertes de nou accés  40  40  

Ràtio demanda de places/oferta  3,38  3,6  

Ràtio de demanda de places en 1a opció/oferta  0,65  0,65  

% Estudiants de nou ingrés matriculats en primera preferència  96,43  83,33  

% Estudiants matriculats de nou ingrés segons tipus d’accés  

Alumnes altres estudis provinents de PAU o assimilats  28,57  4,76  

BAT + PAU i equivalents  67,86  66,67  

Diplomats, Llicenciats universitaris o assimilats  3,57  -  

Proves de més grans de 25 anys  -  21,43  

Titulats FP2, assimilats i CFGS  -  7,14  

Nota de tall PAAU  5  5  

Nota de tall FP  5  5  

Nota de tall M25  5  5  

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

[30,45)  10,71  7,14  

[45,55)  -  2,38  

>55  89,29  90,48  

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

[5,6)  55,56  72,22  

[6,7)  29,63  14,81  

[7,10]  14,81  12,96  

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

[5,6)  -  22,22  

[6,7)  -  66,67  

[7,10]  -  11,11  

 

Indicador  2009-10  2010-11  

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

Batxillerat o FP 2n grau  21,43  21,43  

Diplomat o Enginyer Tècnic  17,86  11,9  

Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte  14,29  9,52  

EGB o FP 1r grau  14,29  23,81  

estudis primaris  7,14  23,81  

sense estudis  10,71  4,76  

Altres/ns/nc  14,29  4,76  

% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència  

Catalunya  96,43  100  

Illes Balears  3,57  -  

% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència  

Alt Empordà  10,71  23,81  

Alt Penedès  -  2,38  

Baix Empordà  14,29  16,67  

Baix Llobregat  3,57  -  
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Barcelonès  -  2,38  

Berguedà  3,57  -  

Fora de Catalunya  3,57  -  

Garrotxa  -  7,14  

Gironès  39,29  30,95  

Osona  -  4,76  

Pla de l’Estany  -  7,14  

Ripollès  3,57  -  

Segarra  3,57  -  

Selva  14,29  4,76  

Vallès Occidental  3,57  -  

Fora de Catalunya  3,57  -  

 

2) Desenvolupament 
 
Professorat 

 

Indicador  2009-10  2010-11  

% Hores de docència impartida per doctors  82,6  77,41  

% Crèdits realitzats per categoria docent  

Catedràtic  13,77  11,21  

Lectors  4,83  10,9  

Titulars i agregats  52,41  45,95  

Altres  28,99  31,93  
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Mètodes docents 

 

Indicador  2009-10  2010-11  

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

Gran Grup  53,86  60,19  

Grup mitjà  34,54  33,27  

Grup petit  11,59  6,54  

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

Gran grup  53,86  -  

Grup mitjà  34,54  -  

Grup petit  11,59  -  

Pràctiques d'aula  -  33,27  

Pràctiques de laboratori  -  6,54  

Teoria  -  60,19  

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

Gran Grup  47,92  60,33  

Grup mitjà  39,58  33  

Grup petit  12,5  6,67  

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

Gran grup  47,92  -  

Grup mitjà  39,58  -  

Grup petit  12,5  -  

javascript:%20obrirglossari(50,'%25%20Hores%20de%20cada%20tipus%20de%20grup%20amb%20que%20es%20desplega%20el%20pla%20docent')
javascript:%20obrirglossari(51,'%25%20Hores%20de%20cada%20tipus%20d&#39;activitat amb que es desplega el pla docent')
javascript:%20obrirglossari(13,'%25%20Hores%20de%20cada%20tipus%20de%20grup%20que%20rep%20l&#39;estudiant')
javascript:%20obrirglossari(37,'%25%20Hores%20de%20cada%20tipus%20%20d&#39;activitat  que rep l&#39;estudiant')


Pràctiques d'aula  -  33  

Pràctiques de laboratori  -  6,67  

Teoria  -  60,33  

Promig d'estudiants per tipus de grup  

Gran Grup  42,33  60,86  

Grup mitjà  54,83  52,27  

Grup petit  33,64  55,36  

 

 

Campus virtual 

 

Indicador  2009-10  2010-11  

Promig d'accesos al campus virtual per estudiant  78,02  69,54  

 

 

Pràctiques i mobilitat 

 

Indicador  2009-10  2010-11  

% Estudiants titulats amb pràctiques externes superades  -  -  

% Estudiants propis que participen en programes de mobilitat  0  0  

 

 

3) Sortida 
 
Satisfacció 

 

 

Indicador  2009-10  2010-11  

Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu  4  3,95  

Satisfacció dels titulats amb la formació rebuda  
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Creativitat  4  4  

Expressió escrita  5,25  5,25  

Expressió oral  4,75  4,75  

Formació pràctica  4,63  4,63  

Formació teòrica  4,75  4,75  

Gestió  3,88  3,88  

Habilitats de documentació  5,38  5,38  

Idiomes  2,25  2,25  

Informàtica  5  5  

Lideratge  3,5  3,5  

Pensament crític  5,5  5,5  

Presa de decisions  4,13  4,13  

Solució de problemes  4,38  4,38  

Treball en equip  4,75  4,75  

Satisfacció del professorat amb el programa formatiu  -  -  

Taxa d’intenció de repetir estudis  71,43  71,43  

Taxa d'intenció de repetir universitat  87,5  87,5  

 

 

Resultats acadèmics 

 

Indicador  2009-10  2010-11  

Nombre de titulats  0  0  

Taxa de rendiment a primer curs  0,66  0,76  
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Taxa de rendiment  0,67  0,74  

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

[5,6)  0,66  0,73  

[6,7)  0,51  0,76  

[7,10]  1  1  

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

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

[5,6)  -  0,9  

[6,7)  -  0,69  

[7,10]  -  1  

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

[5,6)  0,66  0,68  

[6,7)  0,51  0,73  

[7,10]  1  0,97  

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

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

[5,6)  -  0,9  

[6,7)  -  0,69  

[7,10]  -  1  

Taxa d’abandonament a primer curs  -  -  

Taxa d’abandonament  -  -  

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

Taxa d’eficiència  -  -  

Durada mitjana dels estudis  -  -  

 

 

Inserció 
 

Indicador  2009-10  2010-11  

Taxa d'ocupació  75  75  

Taxa d'adequació de la feina als estudis  

Cap titulació universitària  75  75  

Titulació específica  25  25  

Titulació universitària  0  0  

 
 
 

Valoracions 
 
Valoració de l'entrada  
Es valora positivament: 
- segueix la tendència a l’increment en el nombre d’estudiants de nou ingrés tant en comparació 
als estudis de la llicenciatura de Geografia com al primer curs del Grau iniciat el curs 2009-10. A 
diferència del curs 2009-10, es cobreix el nombre de places ofertes de nou accés i augmenta la 

ràtio demanda de places / oferta (3,6), fet que cal entendre en un context d’augment de l’entrada 
d’estudiants de nou accés a la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona excepcional.  
- es manté un elevat percentatge d’estudiants de nou ingrés matriculats de primera preferència. 
Aquesta no és la tendència observada en altres Graus de Geografia impartits a la majoria 

d’universitats espanyoles (veure Documento de constataciones y recomendaciones sobre los 
grados en Geografía, http://age.ieg.csic.es/docs_externos/GradosGeoDocumConstRecomend.pdf). 
- el tipus d’accés dels estudiants matriculats de nou ingrés no és només el batxillerat i PAU sinó 

que també un terç dels estudiants vénen d’altres estudis (CFGS, majors de 25 anys, etc.). En 
aquest sentit es valora positivament el fet d’atraure estudiants procedents d’estudis de diversos 
perfils formatius.  
- els estudiants de nou ingrés es matriculen majoritàriament (més d’un 90%) d’un curs sencer (60 
crèdits). Segurament el fet de comptar amb una majoria d’estudiants que accedeixen al grau amb 
primera preferència explica el convenciment per cursar aquest grau. 

- la procedència dels estudiants de nou ingrés, tot i ser majoritàriament de les comarques 
gironines, també abasta altres comarques catalanes. Aquest darrer fet també s’havia donat el curs 
2009-10, el que segurament s’explica per l’atractiu que presenta aquest grau per a altres 
estudiants no residents a les comarques gironines i que tindrien l’opció d’anar a estudiar a altres 
universitats catalanes més properes al seu lloc de residència habitual. L’important presència de 
llicenciats i llicenciades en Geografia de la Universitat de Girona, treballant en empreses i 

administracions públiques d’arreu de les comarques gironines, podria explicar també, en part, la 

diversitat de procedències geogràfiques dels estudiants de nou ingrés. 
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Es valora negativament: 

- Tot i l’elevada taxa d’estudiants de nou accés del Gironès, només una petit percentatge d’aquests 
té com a origen la ciutat de Girona.  
 

Valoració de l'estada  
Es valora positivament: 
- la valoració positiva que realitzen tant els estudiants com el professorat del pla tutorial implantat 
des del curs 2009-10 i, en general, l’elevada implicació i dedicació del professorat i els estudiants 
en tot el procés d’implantació del grau. 
A la reunió del Consell d’Estudis del Grau de data (5/7/2010), tant el professorat com l’alumnat 
que n’és membre, van valorar com a aspectes més positius del pla tutorial implantat: a) el fet de 

facilitat un contacte directe – feedback estudiant-tutor/a, b) ser una via directa per oferir 
informació pràctica a l’estudiant, c) la possibilitat de fer un seguiment real dels aprenentatges 
adquirits per l’estudiant i plantejament d’estratègies per millorar-los, i d) la possibilitat de detectar 
les “problemàtiques comunes” del procés d’implantació del Grau i generar un debat intern dins el 

Consell d’estudi que contribueix a visualitzar els punts forts i els punts febles del Pla d’Estudis del 
Grau. 

- més del 75% de la docència és impartida per doctors, tot i representar una lleugera disminució 
respecte al curs anterior. 
- la disminució de la ràtio estudiant/professor en assignatures que en el curs anterior havien tingut 
una ràtio molt elevada (com “Evolució de les societats humanes” i “Comunicació oral i escrita”). 
Això va ser possible pel fet de passar de 3 a 5 grups per a cada una d’elles. 
- l’elevat ús del campus virtual que realitzen els estudiants del grau, fins al punt que es pot 
afirmar que la totalitat d’estudiants l’utilitzen. Prova n’és que totes les assignatures o mòduls del 

Grau de Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient es troben entre les 10 
primeres dels graus impartits a la Facultat de Lletres quant a ús i nombre d’accessos per part dels 
estudiants.  
Tant el professorat com els estudiants es mostren majoritàriament satisfets amb el seu 
funcionament i possibilitats formatives que ofereix. 
 

Es valora negativament: 

- un percentatge important de doctors continua sense tenir la categoria docent que li pertocaria. 
 
Valoració de la sortida  
Es valora positivament: 
- Els estudiants valoren amb una puntuació alta (mitjana de 3,95 en una escala que va de 1 a 5) 
les assignatures cursades. 

- Quasi tres quartes parts dels estudiants repetirien els estudis triats i el 87,5% ho faria a la 
mateixa Universitat de Girona. 
- L’augment de les taxes de rendiment (tant a primer com a segon curs) respecte al curs 2009-10. 
Segurament els reajustaments organitzatius i docents en assignatures comunes del primer curs 
respecte a les impartides el curs 2009-10 i l’aplicació del pla tutorial explicarien aquesta millora. 
 

Propostes de millora  

Acció 1: Reforçar la coordinació dels mètodes docents, les competències, els continguts i els 
sistemes d’avaluació de les assignatures comunes als Graus de la Facultat de Lletres de primer i 
segon curs, així com en les assignatures optatives de segon curs (M3). 
Objectiu: millorar les taxes de rendiment acadèmic, especialment en aquestes assignatures. 

Responsable: Coordinador específic d’aquestes assignatures. 
Calendari: curs 2010-11 en endavant. 
 
Acció 2: Creació d’una Comissió Interna de Seguiment del Grau de Geografia, Ordenació del 
Territori i Gestió del Medi Ambient. 
Objectiu: Vetllar pel correcte desenvolupament del procés d’implantació del Grau. Posar especial 
atenció en el grau de consecució de les especificacions de la memòria del Grau i els resultats de les 

accions de millora de l’entrada, estada i sortida que es detectin. 
Responsable: Coordinadora d’estudis del Grau 
Calendari: Es crea a la reunió del Consell d’Estudis del Grau de Geografia de data 7/9/2011. 

Integrada per la coordinadora d’estudis de Geografia, el Director del Departament de Geografia, la 
secretària del Departament de Geografia, 2 professors del Grau i 2 estudiants del Grau (un per a 
cada cicle). 



 

Acció 3: Creació d’una Comissió de Promoció i Difusió del Grau de Geografia, Ordenació del 
Territori i Gestió del Medi Ambient. 
Objectiu: promoció del Grau entre els estudiants de batxillerat, CFGS,... i públic en general. 

Responsable: Coordinadora d’estudis del Grau 
Calendari: Es crea a la reunió del Consell d’Estudis del Grau de Geografia de data 7/9/2011.  
Integrada per la coordinadora d’estudis , el Director del Departament de Geografia, la secretària 
del Departament de Geografia i 5 professors del Grau. 
 
Acció 4: Elaboració d’un vídeo promocional dels estudis de Grau. 
Objectiu: difusió del Grau entre els estudiants de batxillerat, CFGS,... i públic en general. 

Responsable: Director del Departament de Geografia 
Calendari: setembre 2011- abril 2012. 
 
Acció 5: Continuar i augmentar el nombre dels Tallers de Geografia adreçats a estudiants de 

secundària 
Objectiu: difusió del grau entre els estudiants de batxillerat. 

Responsable: Coordinadora d’estudis del Grau 
Calendari: gener – maig 2012. 
 
Acció 6: Continuar amb l’organització del “Dia de la Geografia” 
Objectiu: difusió dels estudis de Geografia entre els estudiants de grau de Geografia, la comunitat 
universitària i la ciutadania en general. 
Responsable: Comissió organitzadora del Dia de la Geografia. Integrada per la coordinadora 

d’estudis, el director del Departament de Geografia i els/des delegats/des de curs 
Calendari: a celebrar durant cada curs acadèmic 
 
Acció 7: Promoció de places de professors doctors (lector- agregat, agregat - titular i titular – 
catedràtic). 
Objectiu: adequar la formació acadèmica del professorat a la categoria docent que li pertoca. 

Responsable: Equip rector de la Universitat de Girona. 

Calendari. Curs 2011-12 en endavant. 
 
Acció 8. Sessió informativa al professorat dels Instituts de Secundària de la ciutat de Girona. 
Objectiu: augmentat el nombre d’estudiants de nou accés procedents de la ciutat de Girona. 
Responsable: Coordinadora d’estudis del Grau 
Calendari: curs 2011-12. 

 
Composició CQU i aprovació  

La CQU de la Facultat de Lletres, formada per Joan Ferrer, Degà, Narcís Soler, Vicedegà d'Estudis i 
Ordenació Acadèmica, Olga Felip, Cap de la Secretaria Acadèmica, Mireia Agustí, Cap del Gabinet 
de Planificació i Avaluació, Rafel Llussà, Professor titular de Geografia i Cap del Departamant de 
Geografia, Núria Panella com a persona externa a la facultat i Adrià Vila, estudiant de Geografia, 
ha vist i aprovat el present informe en la reunió mantinguda el dia 28 de febrer de 2012. 


