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Universitat de Girona 

Facultat de Lletres 
Grau en Història de l’Art 

Informe de seguiment del curs 2011-12 

 

Informació pública 

 
ADREÇA PER AQU https://aserv.udg.edu/DSTITULACIONS/Taulell/AQU/9A474B3D-4F6B-4A11-

8C14-49F4612DA3B3 

Dades generals de l'estudi 

http://www.udg.edu/tabid/10104/Default.aspx?ID=3102G0209&language=ca-ES 

 

Informació acadèmica general UdG 

http://www.udg.edu/estudia/Elsestudis/tabid/2603/language/ca-ES/Default.aspx 

Informació acadèmica centre http://www.udg.edu/fl/Noticies/tabid/1069/language/ca-

ES/Default.aspx 

Pla d'estudis http://www.udg.edu/tabid/10104/Default.aspx?ID=3102G0209 

Disseny d'assignatures 

http://www.udg.edu/tabid/13296/default.aspx?idpla=3102G0209&anyacad=2012 

PAT [opcional]  

Pràctiques externes estudi 

http://www.udg.edu/tabid/10104/Default.aspx?ID=3102G0209&language=ca-ES 

Mobilitat UdG http://www.udg.edu/tabid/3345/Default.aspx 

Mobilitat estudi http://www.udg.edu/tabid/3345/Default.aspx 

TFG [opcional] 

http://www.udg.edu/Guiadematricula/Dissenyassignatura/tabid/15700/Default.aspx?curs=2012&c

odia=3102G02045&codip=3102G0209 

Professorat [opcional] 

http://www.udg.edu/tabid/10104/Default.aspx?ID=3102G0209&language=ca-ES 

 

Indicadors  

 
1) Entrada 

 
Accés i matrícula 
 

Indicador  
2009-

10  
2010-

11  
2011-

12  
2012-

13  
Valor 
Ref.  
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Nombre d'estudiants matriculats  44  72  89  117  - 

Nombre d'estudiants matriculats 
de nou ingrés  

43  34  29  37  - 

Nombre de places ofertes de nou 
accés  

60  60  60  60  - 

Ràtio demanda de places/oferta  2,92  2,72  2,55  2,9  - 

Ràtio de demanda de places en 

1a opció/oferta  
0,77  0,33  0,3  0,53  - 

% Estudiants de nou ingrés 
matriculats en primera 
preferència  

95,35  76,47  89,66  91,89  - 

% Estudiants matriculats de nou ingrés segons tipus d’accés  

Alumnes altres estudis provinents de 
FP2, assimilats i CFGS  

-  2,94  3,45  -  - 

Alumnes altres estudis provinents de 

PAU o assimilats  
13,95  11,76  -  21,62  - 

BAT + PAU i equivalents  67,44  82,35  86,21  70,27  - 

Diplomats, Llicenciats universitaris o 
assimilats  

9,3  -  -  -  - 

Proves de més grans de 25 anys  2,33  -  3,45  5,41  - 

Proves de més grans de 45 anys  -  -  -  2,7  - 

Titulats FP2, assimilats i CFGS  6,98  2,94  6,9  -  - 

Nota de tall PAAU  5  5  5  5  - 

Nota de tall FP  5  5  5  5  - 

Nota de tall M25  5  5  5  7,68  - 

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

<15  2,33  -  -  -  - 
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[30,45)  4,65  5,88  -  -  - 

[45,55)  4,65  -  3,45  -  - 

>55  88,37  94,12  96,55  100  - 

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

[5,6)  61,11  60,94  55,7  53,33  - 

[6,7)  19,44  18,75  27,85  30,48  - 

[7,10]  19,44  20,31  16,46  16,19  - 

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

[5,6)  33,33  -  -  -  - 

[6,7)  33,33  50  40  40  - 

[7,10]  33,33  50  60  60  - 

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

[6,7)  100  100  50  25  - 

[7,10]  -  -  50  75  - 

 

Característiques dels alumnes 

 

Indicador  
2009-

10  
2010-

11  
2011-

12  
2012-

13  
Valor 
Ref.  

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

Batxillerat o FP 2n grau  16,28  23,53  27,59  -  - 

Diplomat o Enginyer 
Tècnic  

16,28  5,88  13,79  -  - 

Dr., Llicenciat, Enginyer o 

Arquitecte  
20,93  20,59  17,24  -  - 
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EGB o FP 1r grau  20,93  20,59  24,14  -  - 

estudis primaris  20,93  17,65  6,9  -  - 

sense estudis  -  2,94  3,45  -  - 

Altres/ns/nc  4,65  8,82  6,9  100  - 

% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència  

Catalunya  97,67  94,12  96,55  100  - 

Illes Balears  2,33  5,88  3,45  -  - 

% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència  

Alt Empordà  18,6  2,94  27,59  13,51  - 

Bages  -  2,94  -  -  - 

Baix Empordà  18,6  11,76  13,79  27,03  - 

Baix Llobregat  2,33  -  -  -  - 

Barcelonès  -  2,94  -  -  - 

Berguedà  -  -  3,45  -  - 

Fora de Catalunya  2,33  5,88  3,45  -  - 

Garrotxa  4,65  14,71  -  5,41  - 

Gironès  32,56  20,59  27,59  32,43  - 

Maresme  4,65  2,94  10,34  -  - 

Osona  -  2,94  3,45  8,11  - 

Pla de l’Estany  -  2,94  -  -  - 

Ripollès  -  -  -  2,7  - 

Selva  13,95  26,47  6,9  8,11  - 
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Vallès Occidental  2,33  2,94  -  -  - 

Vallès Oriental  -  -  3,45  2,7  - 

Fora de Catalunya  2,33  5,88  3,45  -  - 

2) Desenvolupament 

 
Professorat 
 

Indicador  
2009-

10  

2010-

11  

2011-

12  

2012-

13  

Valor 

Ref.  

% Hores de docència impartida 
per doctors  

79,71  75  87,67  94,13  - 

% Crèdits realitzats per categoria docent  

Catedràtic  10,87  9,43  13,47  14,02  - 

CEU  -  -  1,01  1,47  - 

Lectors  -  1,89  5,05  4,04  - 

TEU  -  -  1,43  1,32  - 

Titulars i agregats  57,24  52,83  59,89  69,82  - 

Altres  31,89  35,85  19,15  9,32  - 

Mètodes docents 
 

Indicador  
2009-

10  
2010-

11  
2011-

12  
2012-

13  
Valor 
Ref.  

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

Gran Grup  55,8  60,94  61,51  60,79  - 

Grup mitjà  36,47  34,34  33,61  36,15  - 

Grup petit  7,73  4,72  4,88  3,07  - 
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% Hores de cada tipus d'activitat amb que es desplega el pla docent  

Gran grup  55,8  -  -  -  - 

Grup mitjà  36,47  -  -  -  - 

Grup petit  7,73  -  -  -  - 

Pràctiques altres  -  -  0,29  0,26  - 

Pràctiques d'aula  -  34,34  33,61  36,15  - 

Pràctiques de 
laboratori  

-  4,72  4,59  2,81  - 

Teoria  -  60,94  61,51  60,79  - 

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

Gran Grup  51,25  60,67  61,64  60,35  - 

Grup mitjà  42,92  34,33  33,98  36,28  - 

Grup petit  5,83  5  4,38  3,37  - 

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

Gran grup  51,25  -  -  -  - 

Grup mitjà  42,92  -  -  -  - 

Grup petit  5,83  -  -  -  - 

Pràctiques altres  -  -  0,34  0,28  - 

Pràctiques d'aula  -  34,33  33,98  36,28  - 

Pràctiques de 
laboratori  

-  5  4,03  3,09  - 

Teoria  -  60,67  61,64  60,35  - 

Mitjana d'estudiants per tipus de grup  
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Gran Grup  45,4  58,63  31,18  28,93  - 

Grup mitjà  56,51  51,61  30,39  28,59  - 

Grup petit  35,9  60,58  41,69  38,57  - 

Campus virtual 
 

Indicador  
2009-

10  
2010-

11  
2011-

12  
2012-

13  
Valor 
Ref.  

Mitjana d'accessos al campus 
virtual per estudiant  

65,69  56,44  -  -  - 

 

Pràctiques i mobilitat 

Indicador  
2009-

10  
2010-

11  
2011-

12  
2012-

13  
Valor 
Ref.  

% Estudiants titulats amb 
pràctiques externes superades  

-  -  -  -  - 

% Estudiants propis que 

participen en programes de 
mobilitat  

2,27  1,39  0  0  - 

 

3) Sortida 

Satisfacció 
 

Indicador  
2009-

10  
2010-

11  
2011-

12  
2012-

13  
Valor 
Ref.  

Satisfacció dels estudiants amb 
el programa formatiu  

4,22  4,29  4,19  -  - 

Satisfacció dels titulats amb la formació rebuda  

Creativitat  4,53  4,53  4,53  4,53  - 

Expressió escrita  5,27  5,27  5,27  5,27  - 
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Expressió oral  4,87  4,87  4,87  4,87  - 

Formació pràctica  3,87  3,87  3,87  3,87  - 

Formació teòrica  5,07  5,07  5,07  5,07  - 

Gestió  3,73  3,73  3,73  3,73  - 

Habilitats de documentació  4,8  4,8  4,8  4,8  - 

Idiomes  2  2  2  2  - 

Informàtica  3  3  3  3  - 

Lideratge  3,07  3,07  3,07  3,07  - 

Pensament crític  5,67  5,67  5,67  5,67  - 

Presa de decisions  4,07  4,07  4,07  4,07  - 

Solució de problemes  3,87  3,87  3,87  3,87  - 

Treball en equip  4,27  4,27  4,27  4,27  - 

Satisfacció del professorat amb 
el programa formatiu  

-  -  -  -  - 

Taxa d’intenció de repetir estudis  86,67  86,67  86,67  86,67  - 

Taxa d'intenció de repetir 
universitat  

71,43  71,43  71,43  71,43  - 

Resultats acadèmics 

 

Indicador  
2009-

10  

2010-

11  

2011-

12  

2012-

13  

Valor 

Ref.  

Nombre de titulats  0  0  0  0  - 

Taxa de rendiment a primer 
curs  

0,59  0,62  0,67  -  - 

Taxa de rendiment  0,58  0,62  0,75  -  - 
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Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [PAAU]  

[5,6)  0,52  0,47  0,62  -  - 

[6,7)  0,61  0,79  0,67  -  - 

[7,10]  0,93  0,9  1  -  - 

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

[5,6)  0,1  -  -  -  - 

[6,7)  0,8  -  1  -  - 

[7,10]  1  -  0,9  -  - 

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

[6,7)  0,13  -  -  -  - 

[7,10]  -  -  0,4  -  - 

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

[5,6)  0,5  0,49  0,73  -  - 

[6,7)  0,61  0,72  0,68  -  - 

[7,10]  0,93  0,88  0,91  -  - 

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

[5,6)  0,1  -  -  -  - 

[6,7)  0,8  0,58  0,94  -  - 

[7,10]  1  1  0,93  -  - 

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

[6,7)  0,13  0,67  0,2  -  - 

[7,10]  -  -  0,4  -  - 

javascript:%20obrirglossari(14,'Taxa%20de%20rendiment%20a%20primer%20curs%20desagregada%20per%20nota%20d’acc&#233;s [PAAU]')
javascript:%20obrirglossari(15,'Taxa%20de%20rendiment%20a%20primer%20curs%20desagregada%20per%20nota%20d’acc&#233;s [FP]')
javascript:%20obrirglossari(30,'Taxa%20de%20rendiment%20a%20primer%20curs%20desagregada%20per%20nota%20d’acc&#233;s [M25]')
javascript:%20obrirglossari(31,'Taxa%20de%20rendiment%20desagregada%20per%20nota%20d’acc&#233;s [PAAU]')
javascript:%20obrirglossari(32,'Taxa%20de%20rendiment%20desagregada%20per%20nota%20d’acc&#233;s [FP]')
javascript:%20obrirglossari(33,'Taxa%20de%20rendiment%20desagregada%20per%20nota%20d’acc&#233;s [M25]')


10 

 

Taxa d’abandonament a 
primer curs  

-  -  0,21  0,18  - 

Taxa d’abandonament  -  -  0,23  0,18  - 

Taxa de graduació en t  -  -  -  0  - 

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

Taxa d’eficiència  -  -  -  -  - 

Durada mitjana dels estudis  -  -  -  -  - 

 

Inserció laboral 
 

Indicador  
2009-

10  
2010-

11  
2011-

12  
2012-

13  
Valor 
Ref.  

Taxa d'ocupació  81,25  81,25  81,25  81,25  - 

Taxa d'adequació de la feina als estudis  

Cap titulació 
universitària  

46,67  46,67  46,67  46,67  - 

Titulació específica  26,67  26,67  26,67  26,67  - 

Titulació universitària  26,67  26,67  26,67  26,67  - 

 

Valoracions 
 

Valoració de l'entrada 
Del curs 2010-2011 al 2011-2012 es va constatar una sensible davallada en el nombre de 
matriculats (de 34 a 29), atribuïble al procés general de disminució de la matrícula a les facultats de 
lletres però segurament també a la pèrdua de pes que la Història de l’Art ha experimentat en els 
estudis de secundària en els darrers anys. En qualsevol cas cal indicar que aquesta tendència ha 
estat invertida aquest present curs 2012-2013, perquè ja sabem que nombre de matriculats de nou 
ingrés al Grau d'Història de l'Art és de 47, una xifra molt superior a la dels darrers quatre cursos, i 

una dada que ens permet albirar el futur amb esperança i satisfacció, doncs es tracta d'una xifra 
que no només fa viable el nostre estudi sinó que revela, un cop més, la seva forta implantació a 
terres gironines. Al respecte només cal comparar aquesta dada amb la que presenten els estudis del 
mateix Grau d'Història de l'Art a d'altres universitats perifèriques -a Barcelona- com ara les de 

Lleida o Tarragona.  
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Notem també que es manté un 70% de primera preferència. Seguim parlant doncs d’un estudi 

viable i amb un notable grau d’acceptació social. Pensem, a més, que la majoria dels estudiants es 
matriculen d’un curs sencer. 
Un altre element a destacar és la baixa nota de tall (5). Dels indicadors es dedueix que una bona 

part dels alumnes (60 %) es mouen en aquesta franja de nota d’accés i que només un 20 % està 
pels volts del 7,10 de mitjana. Unes dades que certifiquen l’existència d’un considerable desnivell 
formatiu entre els alumnes de primer curs.  
Les vies d’accés segueixen essent les tradicionals (majoria PAAU) tot i que, d’acord amb una 
tendència cada cop més notable, s’enforteix l’accés de majors de 25 anys. 
El grau, com també succeïa amb la llicenciatura, té un públic majoritàriament originari de les 
comarques gironines. Les oscil•lacions entre comarques, atès el nombre total de matriculats, són 

insignificants. La presència d’alumnes procedents de fora de Girona ha baixat del 6% al 3%. Tot i 
que no disposem de cap indicador que ho assenyali es molt possible que molts dels alumnes 
residents a les comarques gironines compatibilitzin els estudis amb activitats laborals durant els 
períodes lectius del curs acadèmic, una circumstància que caldria tenir molt en compte a l’hora de 

valorar el seu rendiment acadèmic. 
 

 

Valoració de l'estada  
 
La qualitat de la docència constitueix un dels objectius principals de la memòria del grau. Un 
indicador que reflecteix aquesta voluntat és l’elevada taxa de professors doctors que imparteixen 
docència (87,67 %). De fet, més d’un 80 % dels crèdits estan impartits per catedràtics, titulars i 

agregats. A això caldria afegir que la majoria d’ells -tots excepte dos- també tenen una acreditada 
tasca de recerca, amb un nombre de trams d’investigació vius molt elevada, tot i que 
dissortadament aquesta dada no queda registrada entre els indicadors. 
Els indicadors assenyalen una notabilíssima davallada en la utilització del campus virtual per part 
dels estudiants respecte al curs 2010-2011 (de 56 % al 14 %). Segurament no cal magnificar la 
utilització d’aquests entorns virtuals a l’hora de l’ensenyament de les humanitats però en qualsevol 
cas és una nota a tenir en compte i a millorar sensiblement mitjançant l'adopció de mesures 

correctores i dinamitzadores, perquè és evident que aquest camp ofereix noves eines instrumentals 
de gran valor. En qualsevol cas totes les assignatures utilitzen el campus virtual a l’hora de donar a 
conèixer el programa, les condicions d’avaluació, materials d’estudi (textos, imatges etc.).  
 

Valoració de la sortida  
 
Sobre els resultats acadèmics. Una de les conseqüències més greus de la desigual formació 
d’entrada dels alumnes és el seu rendiment. Així mentre els alumnes amb una mitjana d’entrada de 
5,6 tenen un rendiment de 0,67 (és a dir, superen una mica més de la meitat dels crèdits 
matriculats), aquells amb nota igual o superior a 7,10 obtenen un rendiment de 1 (superen tots els 
crèdits matriculats): una diferència de gairebé el doble. Existeix, doncs, un important decalatge 
entre un petit grup d’estudiants amb un notable rendiment acadèmic i la gran majoria, que assoleix 

resultats molts pobres. Aquestes dades són prou clares i presenten una dinàmica anterior a 
l’entrada a la universitat que sembla que no som prou capaços de trencar o frenar. Val a dir també 
que en la taxa de rendiment no es discrimina entre els alumnes que suspenen per causes purament 

acadèmiques i els alumnes que no es presenten a les diferents convocatòries, amb una casuística 
molt més àmplia, acadèmiques però també de tipus social i econòmic. 
Les dades reflecteixen també una necessària potenciació dels programes de mobilitat, un element 
de gran importància per la formació de qualsevol tipus d'alumne universitari en ple segle XXI.  

Per últim cal remarcar una dada notablement positiva: l’alt nivell de satisfacció dels estudiants. En 
tots els paràmetres avaluats es registra una alta puntuació que reflecteix una percepció molt 
positiva de la tasca desenvolupada pel col•lectiu de docents. 
 

Propostes de millora 
  

1. Per afrontar el problema de la davallada de la matrícula, el passat curs la Unitat d’Història de l’Art 
va portar a terme per primer cop una campanya de visites a diferents instituts de Girona i 
comarques amb l’objectiu de donar a conèixer els estudis de grau. Es van impartir classes i donar 
informació sobre els estudis universitaris a dotze centres repartits entre el Gironès, La Selva, Alt i 
Baix Empordà i Garrotxa. Els resultats d'aquesta operació han estat molt positius si tenim en 

compte l'augment de matrícula que s'ha constatat aquest curs 2012-2013 i al fet que una part 

important dels nous matriculats (25%) procedeixen dels instituts visitats. Així, doncs, la unitat ha 
decidit incentivar i potenciar aquesta estratègia de cares al curs actual. En aquest moment ja tenim 
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compromesa la visita a uns catorze instituts i ens plantegem arribar a una xifra propera als vint-i-

cinc. Malgrat els inconvenients personals creiem que aquesta pot ser una bona fórmula per ajudar a 
consolidar els estudis de grau i obtenir una raonable xifra d'estudiants evitant la fuga cap a les 
grans i poderoses universitats barcelonines.  

2. Per altra banda, entre els membres de la unitat s’ha obert un període de reflexió per establir 
quines han de ser les estratègies que permetin millorar els nivells de rendiment acadèmic. Està clar 
que l’actual nombre de matriculats impedeix augmentar la nota d’accés però també que, davant 
aquesta realitat, seria aconsellable enfortir la preparació dels alumnes de primer curs. El darrer curs 
es va implantar un embrionari sistema de tutories que sembla que ha donat alguns fruits si tenim en 
compte l'augment del rendiment entre els alumnes que arriben amb una nota de tall mitjana de 5,6 
-s'ha passat d'una taxa del 0,47 al 0,62). En qualsevol cas, som conscients que encara queda molt 

per fer i que aquestes són dades que cal millorar.  

3. Un tercer aspecte a millorar clarament és la potenciació de l’ús dels entorns virtuals en la pràctica 

acadèmica, que el darrer curs va experimentar una clara davallada. Al llarg del curs present 
diversos professors i becaris segueixen dedicats a la localització i implantació a la xarxa telemàtica 
d’un seguit de bases de dades i repertoris d’imatges que serveixin per millorar la informació i les 
tècniques d’estudi dels alumnes. Una possibilitat que creiem es pot veure afavorida pel fet que el pla 

docent s’imparteix a través de un bon nombre de grups mitjans.  

D'altra banda la Unitat treballa ja en el desplegament del darrer curs del grau i, en especial, en 
l'aplicació de la metodologia del treball de fi de grau. Entenem que aquesta activitat servirà per 
reforçar l’adquisió de coneixements i habilitats dels estudiants així com d’una major interacció amb 
el col•lectiu de professors, atès que es desenvoluparan sota un règim d’estricta tutorització.  

No voldríem acabar sense plantejar que totes aquestes propostes de millora poden quedar 
clarament afectades per la retallada pressupostària que, a hores d’ara, afecta i sembla que afectarà 

encara més totes les universitats públiques catalanes. No cal dir que l’augment de crèdits a impartir 
per part del professorat, la reducció de plantilla o l’augment de taxes, entre altres, constitueixen uns 

greus inconvenients per portar a terme el desenvolupament del grau d’acord amb les directius del 
pla de Bolonya des del moment que afectaran al desdoblament de grups, la reducció de les 
pràctiques docents, l’optativitat etc.  

 

Composició CQU i aprovació  

 
La Comissió de Qualitat de la Facultat de Lletres està formada per Joan Ferrer (Degà de la Facultat), 
Narcís Soler (Vicedegà d'estudis i ordenació acadèmica), Pilar del Acebo (Tècnic de qualitat del 
Gabinet de Planificació), Olga Felip (Cap de la Secretaria Acadèmica), Rafel Llussà (representant del 

professorat), Núria Panella (persona externa) i Helena Ventura (estudiant de Lletres) 
Aquest informe va ser aprovat per la comissió de qualitat i la Comissió de Govern de la Facultat de 
Lletres el dia 14 de desembre de 2012. 


