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Indicadors  

 

1) Entrada 

 

 

Accés i matrícula 
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Indicador  
2009-

10  
2010-

11  
2011-

12  
2012-

13  
Valor 
Ref.  

Nombre d'estudiants matriculats  57  116  150  189  - 

Nombre d'estudiants matriculats 
de nou ingrés  

54  64  48  58  - 

Mitjana de crèdits matriculats per 
estudiant  

56,74  58,4  58,36  55,46  - 

Nombre de places ofertes de nou 
accés  

60  60  60  60  - 

Ràtio demanda de places/oferta  3,05  3,28  2,9  3,15  - 

Ràtio de demanda de places en 1a 
opció/oferta  

0,82  0,8  0,75  0,63  - 

% Estudiants de nou ingrés 
matriculats en primera 
preferència 

88,89  85,94  97,92  82,76  - 

% Estudiants matriculats de nou ingrés segons tipus d’accés  

Alumnes altres estudis 

provinents de FP2, assimilats 
i CFGS  

1,85  -  2,08  -  - 

Alumnes altres estudis 

provinents de PAU o 
assimilats  

22,22  21,88  16,67  6,9  - 

BAT + PAU i equivalents  64,81  59,38  66,67  84,48  - 

Diplomats, Llicenciats 
universitaris o assimilats  

1,85  1,56  4,17  3,45  - 

Proves de més grans de 25 
anys  

1,85  10,94  8,33  3,45  - 

Proves de més grans de 45 
anys  

-  1,56  2,08  -  - 

Titulats FP2, assimilats i 

CFGS  
7,41  4,69  -  1,72  - 
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Nota de tall PAAU 5  5  5  5  - 

Nota de tall FP 5  5  5  5  - 

Nota de tall M25 5  5  5  5  - 

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

[30,45)  7,41  7,81  14,58  10,34  - 

[45,55)  3,7  3,13  2,08  -  - 

>55  88,89  89,06  83,33  89,66  - 

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

[5,6)  47,92  50  45,08  45,68  - 

[6,7)  31,25  28,72  30,33  33,33  - 

[7,10]  20,83  21,28  24,59  20,99  - 

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

[5,6)  60  60  42,86  42,86  - 

[7,10]  40  40  57,14  57,14  - 

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

[5,6)  100  33,33  36,36  25  - 

[6,7)  -  11,11  18,18  25  - 

[7,10]  -  55,56  45,45  50  - 

 

Característiques dels alumnes 
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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  20,37  20,31  29,17  27,59  - 

Diplomat o Enginyer 
Tècnic  

12,96  1,56  10,42  1,72  - 

Dr., Llicenciat, Enginyer o 

Arquitecte  
22,22  32,81  14,58  18,97  - 

EGB o FP 1r grau  20,37  25  16,67  18,97  - 

estudis primaris  14,81  9,38  20,83  18,97  - 

sense estudis  1,85  1,56  4,17  3,45  - 

Altres/ns/nc  7,41  9,38  4,17  10,34  - 

% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència  

Andalusia  -  -  -  1,72  - 

Catalunya  100  96,88  100  96,55  - 

País Valencià  -  3,13  -  1,72  - 

% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència  

Alt Empordà  25,93  15,63  8,33  29,31  - 

Anoia  -  1,56  -  -  - 

Bages  1,85  -  -  -  - 

Baix Ebre  -  -  2,08  -  - 

Baix Empordà  3,7  7,81  6,25  12,07  - 

Barcelonès  -  1,56  2,08  -  - 
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Fora de Catalunya  -  3,13  -  3,45  - 

Garrotxa  9,26  9,38  8,33  1,72  - 

Gironès  27,78  29,69  35,42  25,86  - 

Maresme  -  4,69  14,58  1,72  - 

Osona  9,26  3,13  2,08  1,72  - 

Pla de l’Estany  7,41  4,69  6,25  5,17  - 

Ripollès  -  1,56  2,08  1,72  - 

Selva  11,11  15,63  12,5  15,52  - 

Tarragonès  -  -  -  1,72  - 

Vallès Oriental  3,7  1,56  -  -  - 

 

2) Desenvolupament 

Professorat 

 

 

Indicador  
2009-

10  
2010-

11  
2011-

12  
2012-

13  
Valor 
Ref.  

% Hores de docència impartida 

per doctors  

76,17  73,07  87,61  94,35  - 

% Crèdits realitzats per categoria docent  

Catedràtic  16,27  16,34  13,2  14,02  - 

CEU  -  -  1,02  1,47  - 

Lectors  -  1,82  5,08  4,04  - 

TEU  -  -  1,44  1,32  - 

Titulars i agregats  48,58  45,84  60,19  70,04  - 
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Altres  35,15  36,01  19,08  9,1  - 

 

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  59,67  56,64  61,51  60,79  - 

Grup mitjà  32,78  33,52  33,61  36,15  - 

Grup petit  7,55  9,83  4,88  3,07  - 

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

Gran grup  59,67  -  -  -  - 

Grup mitjà  32,78  -  -  -  - 

Grup petit  7,55  -  -  -  - 

Pràctiques altres  -  1,06  0,29  0,26  - 

Pràctiques d'aula  -  33,52  33,61  36,15  - 

Pràctiques de 
laboratori  

-  8,77  4,59  2,81  - 

Teoria  -  56,64  61,51  60,79  - 

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

Gran Grup  60,42  57  61,64  60,35  - 

Grup mitjà  33,75  28,28  33,98  36,28  - 

Grup petit  5,83  14,72  4,38  3,37  - 

% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant  
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Gran grup  60,42  -  -  -  - 

Grup mitjà  33,75  -  -  -  - 

Grup petit  5,83  -  -  -  - 

Pràctiques altres  -  1,94  0,34  0,28  - 

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

Pràctiques de 
laboratori  

-  12,78  4,03  3,09  - 

Teoria  -  57  61,64  60,35  - 

Mitjana d'estudiants per tipus de grup  

Gran Grup  45,83 66,63 31,17 32,89 - 

Grup mitjà  52,49 51,54 30,38 32,61 - 

Grup petit  35,9 58,95 41,69 45,5 - 

Rati d'estudiants per 
professor  

-  -  3,05  3,33  - 

 

Campus virtual 

Indicador  
2009-

10  
2010-

11  
2011-

12  
2012-

13  
Valor 
Ref.  

Mitjana d'accessos al campus 
virtual per estudiant  

72,89 62,39 50,22 53,46 - 

 

Pràctiques i mobilitat 

Indicador  
2009-

10  
2010-

11  
2011-

12  
2012-

13  
Valor 
Ref.  

% Estudiants titulats amb 
pràctiques externes superades  

-  -  -  100  - 
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% Estudiants propis que 
participen en programes de 

mobilitat  

0  0  0,67  1,59  - 

 

 

3) Sortida 

Satisfacció 

Indicador  
2009-

10  
2010-

11  
2011-

12  
2012-

13  
Valor 
Ref.  

Satisfacció dels estudiants amb 
el programa formatiu  

4,08 4,18 3,6 3,58 - 

Satisfacció dels titulats amb la formació rebuda  

Creativitat  3,5  3,5  3,5  3,5  - 

Expressió escrita  5,14  5,14  5,14  5,14  - 

Expressió oral  4,57  4,57  4,57  4,57  - 

Formació pràctica  3,79  3,79  3,79  3,79  - 

Formació teòrica  4,64  4,64  4,64  4,64  - 

Gestió  4,07  4,07  4,07  4,07  - 

Habilitats de documentació  5,36  5,36  5,36  5,36  - 

Idiomes  2,36  2,36  2,36  2,36  - 

Informàtica  2,5  2,5  2,5  2,5  - 

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

Pensament crític  5,93  5,93  5,93  5,93  - 

Presa de decisions  3,79  3,79  3,79  3,79  - 

Solució de problemes  3,29  3,29  3,29  3,29  - 
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Treball en equip  4,14  4,14  4,14  4,14  - 

Satisfacció del professorat amb 
el programa formatiu  

-  -  -  -  - 

Taxa d’intenció de repetir estudis  78,57  78,57  78,57  78,57  - 

Taxa d'intenció de repetir 

universitat  

92,31  92,31  92,31  92,31  - 

 

Resultats acadèmics 

 

Indicador  
2009-

10  
2010-

11  
2011-

12  
2012-

13  
Valor 
Ref.  

Nombre de titulats  0  0  0  11  - 

Taxa de rendiment a primer 
curs  

0,75 0,74 0,68 0,74 - 

Taxa de rendiment  0,75 0,72 0,73 0,77 - 

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

[5,6)  0,66  0,6  0,5  0,57  - 

[6,7)  0,66  0,85  0,74  0,85  - 

[7,10]  0,96  0,97  0,86  1  - 

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

[5,6)  1  -  -  0,7  - 

[7,10]  0,95  -  1  -  - 

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

[5,6)  0,8  1  0,19  -  - 

[6,7)  -  1  0,8  -  - 
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[7,10]  -  0,76  0  1  - 

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

[5,6)  0,66  0,61  0,59  0,64  - 

[6,7)  0,66  0,73  0,77  0,84  - 

[7,10]  0,96  0,94  0,92  0,93  - 

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

[5,6)  1  0,81  0,56  0,65  - 

[7,10]  0,95  0,81  0,9  0,94  - 

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

[5,6)  0,69  0,74  0,58  0,55  - 

[6,7)  -  1  0,81  0,18  - 

[7,10]  -  0,76  0,73  0,97  - 

Taxa d’abandonament a 
primer curs  

-  -  0,15  0,17  - 

Taxa d’abandonament  -  -  0,14  0,17  - 

Taxa de graduació en t  -  -  -  0,19  - 

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

Taxa d’eficiència -  -  -  1  - 

Durada mitjana dels estudis  -  -  -  3,73  - 

 

 

 

 

 

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]')
javascript:%20obrirglossari(16,'Taxa%20d’abandonament%20a%20primer%20curs')
javascript:%20obrirglossari(16,'Taxa%20d’abandonament%20a%20primer%20curs')
javascript:%20obrirglossari(17,'Taxa%20d’abandonament')
javascript:%20obrirglossari(18,'Taxa%20de%20graduaci&#243; en t')
javascript:%20obrirglossari(19,'Taxa%20de%20graduaci&#243; en t+1')
javascript:%20obrirglossari(20,'Taxa%20d’efici&#232;ncia')
javascript:%20obrirglossari(22,'Durada%20mitjana%20dels%20estudis')


Inserció laboral 

 

Indicador  
2009-

10  
2010-

11  
2011-

12  
2012-

13  
Valor 
Ref.  

Taxa d'ocupació  80  80  80  80  - 

Taxa d'adequació de la feina als estudis  

Cap titulació 
universitària  

35,71  35,71  35,71  35,71  - 

Titulació específica  35,71  35,71  35,71  35,71  - 

Titulació universitària  28,57  28,57  28,57  28,57  - 

      

 
 
 

 

Valoracions 

 

Valoració de l'entrada  

Accés i matrícula 

L’estudi d’història ofereix anualment 60 places de nou ingrés que, amb certes variacions 
interanuals, tendeixen a cobrir-se en un 90%. Dins el context dels estudis humanístics continua 
essent l’estudi menys afectat pel procés general de disminució de matrícula que varen 
experimentar durant la passada dècada les facultats de Lletres (o equivalents) d’arreu de 
Catalunya, per bé que fins 2007 havia assolit xifres més baixes (com queda reflectit en la memòria 
del grau) i és en els darrers cursos quan ha augmentat sensiblement el nombre d’alumnes. Durant 

el curs 2012-13, els matriculats de nou ingrés varen experimentar una recuperació en relació al 
curs anteriors. La ratio de places en 1ª opció/oferta, si bé s’ha reduït una mica en els darrers dos 
cursos, permet pensar en l’existència d’una demanda fins el moment més o menys constant. En 
qualsevol cas, a la vista de la trajectòria i dels resultats del curs vigent (2013-14), no sembla que 
es modifiqui la tendència dels cursos anteriors i l’estudi continua essent plenament viable. Tot i 
que cal continuar potenciant la seva promoció perquè el context econòmic i laboral actual pot 
afectar negativament l’evolució de la matrícula en els propers anys, no creiem necessari 

emprendre accions especials al respecte, més enllà de les adoptades pel conjunt de la universitat i 
de la facultat de Lletres on es troba inserit l’estudi. 

La nota de tall per accedir a l’estudi d’història, per a totes les vies d’accés, es situa en el nivell més 
baix (5,0). Aquest fet comporta considerables desnivells en el nivell formatiu dels alumnes de 
primer curs, amb afectació notable a les assignatures impartides i al rendiment acadèmic real dels 
propis alumnes. La pauta de notes d’accés es revela força constant en els 4 darrers cursos: entorn 
el 47% dels nous alumnes no arriben al 6 (sobre 10); entorn el 31% tenen una nota entre 6 i 7, i 
només entorn el 22% superen el 7. 
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Una novetat del curs 2012-2013 és una important homogeneïtzació de les vies d’accés, ja que el 

84,5% dels alumnes procedeix de la via “BAT + PAU i equivalents”. En canvi s’ha reduït, potser 
casualment i puntualment, el nombre d’estudiants majors de 25 i 45 anys, els quals solen destacar 
tant pel seu interès en la matèria d’estudi com per una nota d’accés sensiblement més elevada. 

Característiques dels alumnes 

Atesa l’oferta de titulacions d’història realitzada per les altres universitats catalanes i atesa la 
relativa facilitat per accedir-hi, amb una nota de tall mínima, no ha d’estranyar que l’estudi 

d’història de la UdG atregui sobretot a estudiants de la pròpia demarcació (bàsicament de les 
comarques empordaneses, el Gironès i la Selva, i en menor mesura de la Garrotxa i el Pla de 
l’Estany). Pel conjunt dels darrers 4 cursos, només un 16% dels nous alumnes procedeix de fora 
d’aquesta àrea, especialment de comarques limítrofes (Maresme Osona) ben comunicades amb 
Girona ja sigui a través de mitjans de transport públics, ja a través de carreteres ràpides que 
faciliten el transport privat. El percentatge d’alumnes nous de la resta de Catalunya (4%), així com 

el de fora de Catalunya (3%), és poc rellevant. Globalment, la meitat dels alumnes procedeixen de 
dues comarques: el Gironès i l’Alt Empordà. 

En el darrer curs s’observa una caiguda important dels alumnes procedents de dues comarques 

que, històricament, havien format part de l’àrea de captació d’alumnes: el Maresme i la Garrotxa. 
Pot tractar-se, tanmateix, d’una situació puntual, com l’experimentada per l’Alt Empordà en el curs 
2011-12, que ha anat seguida d’una substancial recuperació en el curs 2012-13. 

La geografia dels alumnes facilita que es desplacin diàriament fins la ciutat de Girona. Aquesta 
facilitat, tanmateix, afecta l’activitat docent almenys en dos sentits. Per una banda, el 
desplaçament diari cap a la facultat incideix (en una magnitud no mesurada) sobre la 
presencialitat dels alumnes en les franges horàries extremes a causa, especialment, dels horaris 
dels transports públics. Per altra banda, també facilita que la dedicació dels alumnes a l’estudi es 
comparteixi amb la realització activitats laborals durant els períodes lectius del curs acadèmic. 

No es disposa de cap indicador que permeti mesurar la compaginació de l’estudi del grau amb la 
realització d’activitats laborals, sigui de forma estable o de forma puntual, si bé sabem que una 

part indeterminada dels alumnes es troba en aquesta situació. Aquest fet, que en sí mateix és 
positiu i que respon a una situació social que la Universitat no ha d’excloure, condiciona no tant el 
rendiment acadèmic en cada assignatura, com el ritme de progressió dels estudiants, dilatant el 
seu termini de finalització. 

 
Valoració de l'estada  

Professorat 

El grau d’història és impartit per una plantilla de professors professionalment consolidada i amb 

llarga trajectòria acadèmica, fet que permet realitzar una oferta de qualitat i rigorosa. En el darrer 
curs, el 94% de les hores de docència han estat impartides per doctors i un 86% dels crèdits 
cursats pels alumnes del grau estan a càrrec de catedràtics, titulars i agregats. Si ens atenem als 
crèdits impartits des de l’estudi d’història (excloent, per tant, les assignatures assignades a altres 
estudis de la facultat de Lletres), durant el curs 2012-13 el 100% va anar a càrrec de doctors i el 
98% a càrrec de la plantilla de catedràtics, titulars i agregats.  

Certament aquests elevats percentatges s’expliquen per la política de restricció pressupostària que 

ha convertit en residual tant la presència de professors associats com la possibilitat de contractar 
lectors que assegurin un relleu generacional pausat. Un dels problemes que caldrà afrontar en els 
propers anys és assegurar la renovació de la plantilla garantint-ne la seva qualificació, ja que es 
tracta d’una plantilla notablement envellida. Actualment la mitjana d’edat és de 57,1 anys i dels 19 
professors que participen en el grau, 6 es troben entre els 64 i els 66 anys. D’aquests, 3 formen 
part de la mateixa àrea de coneixement (història contemporània), que té un pes molt important en 
l’estructura del grau.  



Dels 19 professors de les àrees d’història que imparteixen docència al grau, 10 tenen actualment 

concedits almenys 3 trams de recerca (TU) o 4 trams (CU), fet que segons l’aplicació que la UdG fa 
del Reial Decret-llei 14/2012 de 20 d’abril, implica una reducció de la càrrega docent fins a 16 
crèdits. Aquesta mesura comportarà, de cares al proper curs 2014-2015, una reassignació de la 

càrrega docent entre els professors implicats en l’estudi, per bé que no s’espera que permeti la 
contractació de professorat extern. 

Mètodes docents  

Durant el curs 2012-2013 es va poder desdoblar, a més de les assignatures del mòdul 1 
compartides per tots els estudis de la facultat, una assignatura del mòdul 2 (obligatori per a 
l’estudi i opcional per a la resta de la facultat), concretament Món actual II. Pau i conflicte en el 
món actual: patrimoni, memòria i identitat. Tanmateix hi va haver altres assignatures de primer 
curs que no es varen desdoblar, quan el nombre d’estudiants matriculats ho faria recomanable. 
Concretament es tracta de Prehistòria (73 alumnes), Història Antiga (87 alumnes) i Món Actual I 
(89 alumnes) 

Durant el curs 2012-13 va entrar en funcionament un mòdul temàtic amb tres itineraris 
(Arqueologia / Història política i cultural / Història social i econòmica), que constitueix una 

innovació docent important perquè pretén trencar les barreres cronològiques en què 
tradicionalment s’organitza i es fragmenta la disciplina per buscar un plantejament més 
transversal i transedàtic, més centrat en problemes que en èpoques i països o regions. El fet de 
fragmentar els alumnes en tres itineraris excloents permet treballar amb grups petits (entorn els 
10 alumnes) i adoptar dinàmiques de discussió i lectura que animin als estudiants a aprofundir en 
els problemes històrics. 

També va entrar en funcionament el mòdul d’historiografia que, tot i tenir només 6 crèdits, cobreix 
tant l’evolució historiogràfica més general com la dels corrents arqueològics. Alguns alumnes que 
varen cursar l’assignatura durant el curs 2012-13 varen plantejar la possibilitat d’avançar-la de 

curs dins el pla d’estudis, donat que –a parer seu- els hagués permès comprendre millor alguns 
dels debats i posicionaments exposats en altres assignatures. Tot i això, el consell d’estudi no té 
una posició presa sobre la qüestió i molts dels seus membres entenen que, atesa l’experiència 
obtinguda en altres plans d’estudi, l’avançament de curs d’aquests continguts també té 
inconvenients. 

Durant el curs 2012-13 es va realitzar un gran esforç organitzatiu per tal d’engegar les dues 
principals novetats del pla d’estudis del grau d’història: les pràctiques externes i el treball de fi de 
grau. El procés de gestió de convenis marc amb les institucions d'acollida va ser complex i, en 
alguns casos, molt lent. Finalment varen poder oferir-se 27 places en un total de 24 institucions 

externes més un volum no limitat de places en càtedres i instituts de recerca de la pròpia 
Universitat de Girona. En el propers cursos caldrà anar ampliant paulatinament l'oferta 
d'institucions disposades a acollir estudiants en pràctiques mitjançant la signatura de convenis 
marc. 

El curs 2012-13 varen matricular les pràctiques externes un total de 33 estudiants, per bé que 
només 28 varen presentar la memòria final. Les institucions d'acollida varen ser, bàsicament: 
museus, arxius, institucions de gestió cultural i excavacions arqueològiques organitzades per grups 
de recerca. A banda de l'ensenyament secundari, aquestes institucions han estat tradicionalment 
el destí professional de moltes generacions d'historiadors, per bé que el títol de grau no pretén ni 

pot donar la formació específica per exercir en cadascun d'aquests àmbits, la qual s'hauria d'assolir 
amb posterioritat al grau i de forma complementària. Tot i no existir una enquesta que valori el 
grau de satisfacció dels estudiants amb aquesta experiència pràctica, val a dir que de la reflexió 
explicitada en les memòries presentades pels alumnes se'n dedueix un elevat grau d'interès i 
satisfacció. En els criteris d'elecció de cada estudiant hi pesa molt la proximitat de la institució o 
centre de pràctiques a la seva residència habitual, bàsicament per una raó de caràcter econòmic: 
donat que no hi ha cap remuneració compensatòria es busca estalviar al màxim el cost del 
desplaçament. 

Pel que fa al treball de fi de grau (TFG) el curs 2012-13 varen matricular-se 25 alumnes, dels 

quals només varen acabar presentant-se 16. La resta espera fer-ho, en segona convocatòria, 
aquest curs 2013-14. En aquest moment el TFG constitueix un coll d'ampolla per assolir una taxa 



de sortida raonable, la qual també es veu afectada pel fet que un nombre elevat d'alumnes quan 

acaba el quart curs encara no disposa de la certificació de llengua estrangera que li ha de 
permetre sol·licitar l'expedició del títol. 

La majoria de treballs (12 sobre 16) varen presentar-se a la convocatòria del mes de setembre 
establerta especialment per la Facultat. Aquesta convocatòria, tanmateix, pateix de problemes de 
sincronització amb el període vacacional i de solapament amb el calendari de matriculació de 

màsters, i seria aconsellable derivar el màxim nombre de treballs a la convocatòria de juny. En el 
moment de programar el calendari de les assignatures de quart curs va optar-se per acumular la 
docència presencial durant el primer quadrimestre per tal de concentrar, durant el segon, 
l’elaboració del TFG. De tota manera, a la llum de l'experiència anterior, s'observa que aquesta 
estratègia és insuficient i seria recomanable que el treball pogués realitzar-se amb més temps. 
Una opció raonable –i similar a l'adoptada anys enrere en els estudis de batxillerat- consistiria en 
iniciar la realització del treball durant el tercer curs del grau, la qual cosa permetria disposar de 

l'estiu de tercer a quart. Aquesta possibilitat, tanmateix, es veu rígidament limitada per la 

normativa que regula la matriculació i les convocatòries a la universitat i caldria, en conseqüència, 
una decisió política que donés flexibilitat al treball de fi de grau. Mentrestant, l'única opció a l'abast 
del consell d'estudi és dotar-se d'alguns instruments de control que pautin de manera més 
continua el treball de l'estudiant. Cal no oblidar, tanmateix, que per cada TFG només s'assignen 
0,15 crèdits al professor que el tutoritza i que, en conseqüència, no és ni raonable ni possible 
exigir-li una sobrecàrrega important. 

Pel que fa als mètodes docents de les assignatures impartides dins el grau i, especialment, 
d'aquelles impartides pels professors pròpiament d'història, hi ha dos aspectes que remarcables. 

En primer lloc, és ressenyable el fet que en un grau amb un contingut escassament pràctic el 
percentatge d'hores de teoria es situï en el 61%. En especial, a mesura que la dimensió del grup 
s'empetiteix, s'obre la possibilitat d'optar per metodologies docents més actives: des de la 
discussió de textos i documents a l'aula, fins les sessions pràctiques a l'aula d'informàtica o en un 
arxiu extern que es realitzen en el marc del mòdul instrumental, o les pràctiques de laboratori 
vinculades especialment a les assignatures d'arqueologia. 

En segon lloc, cal esmentar una elevada utilització del campus virtual. No només totes les 
assignatures, en alguna mesura, utilitzen l'espai virtual per donar publicitat al programa i les 
condicions d'avaluació, sinó que la mitjana d'accessos per alumne i assignatura és elevada. Si en 

comptes de considerar les 163 assignatures impartides per tots els estudis de la facultat, la major 
part de les quals els alumnes d'història poden matricular amb caràcter optatiu, ens cenyim a les 
24 assignatures que imparteixen els professors que són pròpiament del grau d'història obtenim 
una mitjana de 79,8 accessos per alumne i assignatura, fet que indica un ús intensiu dels 
complements virtuals en la docència. Certament aquest ús es distribueix de manera heterogènia 
entre les diferents assignatures (coeficient de variació del 86%), però el més rellevant és que la 

majoria d'assignatures tenen més de 30 o 40 accessos per alumne i que això revela l'ús habitual 
de la plataforma moodle, tot i les dificultats i problemes que dispensa als professors que l'utilitzen. 

Pel que fa a la participació en programes de mobilitat val a dir que els valors del curs 2012-13 

recullen un moment de progressió dolça, doncs en aquell moment varen acollir-se als programes 
de mobilitat quatre alumnes propis (mentre que el curs 2011-12 només se n'hi havia acollit un). 
Aquest ascens té a veure, sens dubte, amb la promoció i bona gestió que des del deganat de la 
Facultat s'ha fet dels programes de mobilitat. La nova política espanyola en relació al finançament 
de les beques Erasmus i a les exigències de nivell de llengua estrangera han modificat radicalment 
les condicions de sortida i limiten enormement les possibilitats que es continuï en la línia encetada. 

 
Valoració de la sortida  

Resultats acadèmics 

Els resultats acadèmics estan fortament condicionats pel nivell formatiu amb el qual l’alumne 
accedeix al grau. Això ja s'havia recollit en l'informe de l'any anterior i no s'observen canvis 

significatius. També continuen existint diferències entre assignatures pel que fa a aquest indicador. 

Les assignatures que tenen una taxa de rendiment més baixa es caracteritzen per ser assignatures 
de primer curs i compartides per tots els estudis de la facultat (Evolució de les societats humanes; 



Món actual II. Pau i conflicte en el món actual: patrimoni, memòria i identitat). Durant el curs 

2012-13, però, varen incrementar la taxa de rendiment respecte el curs anterior. Donada aquesta 
progressió en positiu no s'interpreta que calgui realitzar cap acció per millorar els resultats 
acadèmics del primer curs. 

Globalment, la taxa de rendiment acadèmic (considerant exclusivament les 25 assignatures 
pròpies de l'estudi d'història) és més que acceptable i es situa en el 79%, amb una marcada 

progressió a l'alça a mesura que s'augmenta de curs. Només existeix un taló d'Aquil·les a quart 
curs amb el treball de fi de grau, a causa de l'elevat percentatge de no presentats, tal i com ja s'ha 
comentat. 

Satisfacció i inserció laboral 

L’únic indicador referit al grau d’història és el de satisfacció dels estudiants respecte l’actuació 
docent del professorat, que continua enregistrant un valor elevat (3,6 en una escala de 1 a 5), per 

bé que enregistra una tendència a la baixa respecte els tres cursos anteriors. Cal tenir present, 
tanmateix, que el sistema d'enquestes virtuals que fa alguns anys ha implementat la universitat ha 
tingut com a resultat un molt baix nombre de respostes i que la seva lectura es troba molt 
afectada per aquesta baixa representativitat. D'altra banda, la representativitat (o el nombre de 

respostes en cada grup) és una dada que es troba a faltar entre els indicadors que es subministren 
als coordinadors a l'hora de preparar l'informe. 

Els indicadors de satisfacció dels titulats es refereixen a la llicenciatura d’història i no pas al grau, i 

per tant el seu valor com a criteri de valoració del grau és molt limitat. Tot i així, donat que els 
indicadors d’inserció laboral no son especialment brillants, és significatiu que el percentatge de 
llicenciats disposat a repetir la mateixa titulació sigui del 78,5% (un 3,5% més elevat que la 
mitjana de tots els estudis d’història, segons el darrer Estudi de la inserció laboral de la població 
titulada de les universitats catalanes (2011). 

Sobre la inserció laboral, a finals del passat curs 2012-13 va dur-se a terme una taula rodona amb 
antics estudiants de la llicenciatura d'història que varen exposar als alumnes del grau la seva 
experiència laboral personal. Pensem que aquesta és una activitat complementària interessant per 

tal d'ajudar els nostres graduats en el procés d'inserció laboral posterior a la graduació i, sobretot, 
ajudar-los a interpretar de forma realista les seves expectatives (evitant un excés de pessimisme). 

 

Propostes de millora  

A banda que les modificacions que afectin a l’estructura del pla d’estudis no podrien plantejar-se 

fins després de la verificació, el consell d’estudis creu que tampoc és el moment per començar a 
pensar-les per tres motius: (a) per les incerteses generades pels rumors d’una potencial 
reestructuració dels graus a escala espanyola; (b) pel desconeixement dels criteris que s'aplicaran 
des de l'AQU en el procés de reacreditació; i (c) perquè s'han iniciat converses, d'una banda amb 

la Universitat de Perpinyà i d'altra banda amb els estudis de Magisteri de la UdG, per tal d'analitzar 
la viabilitat de sengles dobles titulacions, les quals, de prosperar, podrien comportar alguns canvis 
en el pla d'estudis. 

Les assignatures que són crèdits comuns per a tota la facultat són les que plantegen majors 
problemes de disseny i orientació. Per això mateix l’equip de deganat i la comissió de govern en 

realitzen un seguiment especial i els propis docents, de forma coordinada, estan duent a terme de 
forma permanent una tasca de revisió dels continguts i de la planificació docent. 
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xerrada 
efectuada. 
Positiu si s'ha 

realitzat en el 
termini previst 

alta 

elaborar full de coordinador juny-setembre fer la proposta mitjana 



seguiment pels 
tutors 

d'estudi 2014 a la comissió 
de govern de 
la facultat + 
preparació del 
full de 
seguiment. 
Positiu si es 

realitza 

fer un 
seguiment 
paral·lel dels 

estudiants 

becari de 
suport a la 
docència 

(en el cas que 
es concedeixi) 

desembre 
2014 

Realització 
d'una 
entrevista amb 
cada estudiant. 

Positiu si es 
realitza 

mitjana 

ampliar l'oferta 

d'institucions 
on fer les 

pràctiques 
externes 

establir 

convenis amb 
institucions 

potencialment 
acollidores 

coordinador 
d'estudi 

juny 2014 

Convenis amb 
noves 
institucions. 
Positiu si >3 

alta 

 

Composició CQU i aprovació  

La Comissió de Qualitat, formada per Joan Ferrer, degà de la Facultat de Lletres, Narcís Soler, 
vicedegà d'Estudis i Ordenació Acadèmica, Olga Felip, cap de la Secretaria Acadèmica, Pilar del 

Acebo, tècnic de qualitat del Gabinet de Planificació i Evaluació, Glòria Granell, persona externa a 
la UdG, Rafel Llussà, representant del professorat, i Helena Ventura, representant dels estudiants, 
ha aprovat el present informe el dia 26 de febrer de 2014. 

L'informe ha estat aprovat posteriorment, el dia 26 de febrer de 2014, per la comissió de govern 
de la Facultat de Lletres. 

 

 


