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Universitat de Girona 

Facultat de Lletres 
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles 

Informe de seguiment del curs 2011-12 

 

Informació pública 

 
ADREÇA PER AQU https://aserv.udg.edu/DSTITULACIONS/Taulell/AQU/5AB3AA61-6C07-4003-
B311-DCA2B2513EC9 

 
Dades generals de l'estudi 

http://www.udg.edu/tabid/12336/Default.aspx?ID=3102G0709&language=ca-ES 
 
Informació acadèmica general UdG 
http://www.udg.edu/estudia/Informaci%C3%B3acad%C3%A8mica/tabid/2610/Default.aspx 
 
Informació acadèmica centre 

http://www.udg.edu/fll/Informacioacademica/tabid/4734/language/ca-ES/Default.aspx 
 
Pla d'estudis http://www.udg.edu/tabid/12336/Default.aspx?ID=3102G0709&language=ca-ES 
 
Disseny d'assignatures 
http://www.udg.edu/tabid/13296/default.aspx?idpla=3102G0709&anyacad=2012 
 

PAT [opcional]  
 
Pràctiques externes estudi 
http://www.udg.edu/Guiadematricula/Dissenyassignatura/tabid/15700/Default.aspx?curs=2012&c
odia=3102G07051&codip=3102G0709 
 
Mobilitat UdG http://www.udg.edu/tabid/3345/Default.aspx 

 
Mobilitat estudi http://www.udg.edu/Volsmarxar/tabid/17541/language/ca-ES/Default.aspx 
 
TFG [opcional] 
http://www.udg.edu/Guiadematricula/Dissenyassignatura/tabid/15700/Default.aspx?curs=2012&c
odia=3102G02045&codip=3102G0209 

https://www.udg.edu/Portals/122/Unitats/FLLetres/Normativa%20reguladora%20treball%20fi%20
de%20grau.pdf 

https://www.udg.edu/Portals/122/Unitats/FLLetres/Com%20es%20fa%20el%20treball%20de%20
final%20de%20grau.pdf 
 
Professorat [opcional] 
http://www.udg.edu/tabid/10104/Default.aspx?ID=3102G0709&language=ca-ES 

http://www.udg.edu/depfc/Eldepartament/Personal/tabid/13672/language/ca-ES/Default.aspx 

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  27  62  69  86  - 

Nombre d'estudiants matriculats 
de nou ingrés  

26  39  22  23  - 

Nombre de places ofertes de nou 
accés  

40  40  40  40  - 

Ràtio demanda de places/oferta  1,93  2  2,05  2,18  - 

Ràtio de demanda de places en 
1a opció/oferta  

0,58  0,6  0,38  0,55  - 

% Estudiants de nou ingrés 
matriculats en primera 
preferència  

96,15  89,74  77,27  95,65  - 

% Estudiants matriculats de nou ingrés segons tipus d’accés  

Alumnes altres estudis provinents 
de PAU o assimilats  

23,08  7,69  22,73  30,43  - 

BAT + PAU i equivalents  65,38  89,74  63,64  65,22  - 

Diplomats, Llicenciats universitaris 
o assimilats  

3,85  -  4,55  -  - 

Proves de més grans de 25 anys  7,69  2,56  -  4,35  - 

Titulats FP2, assimilats i CFGS  -  -  9,09  -  - 

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)  7,69  2,56  -  -  - 

[45,55)  -  -  4,55  -  - 
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>55  92,31  97,44  95,45  100  - 

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

[5,6)  54,55  56,14  56,45  45,57  - 

[6,7)  27,27  24,56  24,19  30,38  - 

[7,10]  18,18  19,3  19,35  24,05  - 

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

[6,7)  -  -  50  50  - 

[7,10]  -  -  50  50  - 

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

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

[6,7)  33,33  25  50  25  - 

[7,10]  33,33  50  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  7,69  10,26  22,73  -  - 

Diplomat o Enginyer 
Tècnic  

-  2,56  9,09  -  - 

Dr., Llicenciat, Enginyer o 
Arquitecte  

7,69  17,95  -  -  - 

EGB o FP 1r grau  57,69  30,77  40,91  -  - 

estudis primaris  23,08  30,77  4,55  -  - 

javascript:%20obrirglossari(7,'%25%20Matriculats%20provinents%20de%20PAAU%20per%20intervals%20de%20nota%20d’acc&#233;s')
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sense estudis  -  5,13  13,64  -  - 

Altres/ns/nc  3,85  2,56  9,09  100  - 

% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència  

Castella - la Manxa  -  -  4,55  -  - 

Catalunya  100  100  95,45  100  - 

% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència  

Alt Empordà  26,92  15,38  13,64  17,39  - 

Baix Empordà  7,69  7,69  13,64  34,78  - 

Baix Llobregat  -  -  -  4,35  - 

Fora de Catalunya  -  -  4,55  -  - 

Garrotxa  -  -  4,55  -  - 

Gironès  42,31  46,15  22,73  26,09  - 

Maresme  -  2,56  -  4,35  - 

Osona  -  -  13,64  -  - 

Pla de l’Estany  7,69  5,13  9,09  -  - 

Selva  15,38  23,08  13,64  13,04  - 

Vallès Oriental  -  -  4,55  -  - 

Fora de Catalunya  -  -  4,55  -  - 

2) Desenvolupament 
 

Professorat 
 

Indicador  
2009-

10  
2010-

11  
2011-

12  
2012-

13  
Valor 
Ref.  

javascript:%20obrirglossari(9,'%25%20Estudiants%20de%20nou%20ingr&#233;s segons CCAA de proced&#232;ncia')
javascript:%20obrirglossari(10,'%25%20Estudiants%20de%20nou%20ingr&#233;s segons comarca de proced&#232;ncia')
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% Hores de docència impartida 
per doctors  

81,42  79,01  90,78  94,96  - 

% Crèdits realitzats per categoria docent  

Catedràtic  10,71  10,96  18,45  12,75  - 

CEU  1,43  1,75  1,86  2,8  - 

Lectors  -  2,19  2,79  1,96  - 

TEU  -  3,51  2,64  2,52  - 

Titulars i agregats  57,85  44,8  60,54  73,67  - 

Altres  30  36,78  13,72  6,3  - 

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  57,37  61,81  60,46  - 

Grup mitjà  34,52  36,49  34,7  38,24  - 

Grup petit  10,48  6,14  3,49  1,3  - 

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

Gran grup  55  -  -  -  - 

Grup mitjà  34,52  -  -  -  - 

Grup petit  10,48  -  -  -  - 

Pràctiques d'aula  -  36,49  34,7  38,24  - 

Pràctiques de -  6,14  3,49  1,3  - 

javascript:%20obrirglossari(11,'%25%20Hores%20de%20doc&#232;ncia impartida per doctors')
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laboratori  

Teoria  -  57,37  61,81  60,46  - 

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

Gran Grup  51,25  58,13  61,78  59,49  - 

Grup mitjà  40,42  34,06  35,77  38,94  - 

Grup petit  8,33  7,81  2,45  1,57  - 

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

Gran grup  51,25  -  -  -  - 

Grup mitjà  40,42  -  -  -  - 

Grup petit  8,33  -  -  -  - 

Pràctiques d'aula  -  34,06  35,77  38,94  - 

Pràctiques de 

laboratori  
-  7,81  2,45  1,57  - 

Teoria  -  58,13  61,78  59,49  - 

Mitjana d'estudiants per tipus de grup  

Gran 
Grup  

43,23  59,66  31,14  28,76  - 

Grup 
mitjà  

54,34  47,03  29,87  28,32  - 

Grup 
petit  

32,93  60,75  41,19  36,75  - 

 

Campus virtual 
 

Indicador  
2009-

10  
2010-

11  
2011-

12  
2012-

13  
Valor 
Ref.  

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')
javascript:%20obrirglossari(40,'Promig%20d&#39;estudiants per tipus de grup')
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Mitjana d'accessos al campus 
virtual per estudiant  

73,89  58,38  -  -  - 

 

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  

0  8,06  0  0  - 

 

3) Sortida 

Satisfacció 
 

Indicador  
2009-

10  
2010-

11  
2011-

12  
2012-

13  
Valor 
Ref.  

Satisfacció dels estudiants amb 
el programa formatiu  

4,69  4,82  4,22  -  - 

Satisfacció dels titulats amb la formació rebuda  

Creativitat  3,42  3,42  3,42  3,42  - 

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

Expressió oral  3,92  3,92  3,92  3,92  - 

Formació pràctica  3,75  3,75  3,75  3,75  - 

Formació teòrica  5,08  5,08  5,08  5,08  - 

Gestió  3,42  3,42  3,42  3,42  - 

Habilitats de documentació  5,42  5,42  5,42  5,42  - 

javascript:%20obrirglossari(52,'Promig%20d&#39;accesos al campus virtual per estudiant')
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Idiomes  2,92  2,92  2,92  2,92  - 

Informàtica  2,08  2,08  2,08  2,08  - 

Lideratge  2,75  2,75  2,75  2,75  - 

Pensament crític  5,08  5,08  5,08  5,08  - 

Presa de decisions  3,25  3,25  3,25  3,25  - 

Solució de problemes  3,25  3,25  3,25  3,25  - 

Treball en equip  3,75  3,75  3,75  3,75  - 

Satisfacció del professorat amb 
el programa formatiu  

-  -  -  -  - 

Taxa d’intenció de repetir estudis  83,33  83,33  83,33  83,33  - 

Taxa d'intenció de repetir 
universitat  

83,33  83,33  83,33  83,33  - 

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  

0,7  0,67  0,55  -  - 

Taxa de rendiment  0,71  0,71  0,71  -  - 

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

[5,6)  0,58  0,53  0,43  -  - 

[6,7)  0,73  0,73  0,73  -  - 

[7,10]  1  0,99  1  -  - 

Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d’accés [FP]  
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[6,7)  -  -  0,6  -  - 

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

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

[6,7)  1  -  -  -  - 

[7,10]  1  1  -  -  - 

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

[5,6)  0,58  0,56  0,58  -  - 

[6,7)  0,73  0,81  0,79  -  - 

[7,10]  1  0,99  0,97  -  - 

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

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

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

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

[5,6)  1  0,43  -  -  - 

[6,7)  1  1  1  -  - 

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

Taxa d’abandonament a 
primer curs  

-  -  0,23  0,26  - 

Taxa d’abandonament  -  -  0,22  0,19  - 

Taxa de graduació en t  -  -  -  0  - 

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

Taxa d’eficiència  -  -  -  -  - 
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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')
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Durada mitjana dels estudis  -  -  -  -  - 

Inserció laboral 
 

Indicador  
2009-

10  
2010-

11  
2011-

12  
2012-

13  
Valor 
Ref.  

Taxa d'ocupació  75  75  75  75  - 

Taxa d'adequació de la feina als estudis  

Cap titulació 
universitària  

25  25  25  25  - 

Titulació específica  50  50  50  50  - 

Titulació universitària  25  25  25  25  - 

 

 

Valoracions 
 

Valoració de l'entrada 

 
Tot i la important davallada de nous matriculats en comparació amb el curs anterior (hem baixat de 
39 a 22), ens hem de considerar prou satisfets amb les dades finals. Comparat amb les altres 
titulacions, és evident que la davallada és general en tots els estudis de lletres de les universitats 

catalanes, i és d’esperar que els següents cursos aquesta situació evolucionarà favorablement. Mirat 
positivament, el 77’27 % d’alumnes ens va triar com a primera opció, de manera que podem 
comptar amb una vocació clara entre ells, cosa que amb matrícules més grans no sempre es 
produeix. I, tot i que la majoria provenen de les PAU, hi ha un elevat percentatge (22’73 %) 
provinent d’altres estudis. També és una data positiva que la majoria dels alumnes continuï 
matriculant-se de més de 55 crèdits, és a dir, un curs sencer, mostra clara que la matriculació ha 

estat una decisió conscient i amb la voluntat de completar la titulació, i no un senzill tanteig, fruit de 
la indecisió. També resulta positiu adonar-se que, tot i que un bon grapat d’alumnes ingressen amb 
les notes d’accés més baixes, hi ha importants percentatges amb notes superiors (24’19, 50 i 50 %) 
i molt superiors (19’35, 50 i 50 %). Resta indicar que, fidels als objectius que ens havíem marcat en 
cursos anteriors, hem assolit algunes fites importants. En primer lloc, els nostre estudi s’ha obert 
finalment als alumnes provinents de FP. En segon, hem aconseguit atreure estudiants de noves 
comarques gironines, de Barcelona i de la resta d’Espanya. Totes aquestes dades ens conviden, com 

diem, a fer una valoració positiva de les dades, tot i la baixa matriculació en comparació amb el curs 
passat. 
 

Valoració de l'estada  

En general, seguim sense barrejar alumnes del grau i de llicenciatura, tot i que en algunes 
assignatures optatives s’ha començat a fer. Una dada en contra nostra és que la crisi que afecta a 
les universitats catalanes ha provocat que les tendències inicials a la docència en grups petits s’hagi 

paralitzat i fins i tot hagi reculat significativament, cosa que va en detriment de la qualitat de 
l’ensenyament, tot i que la taxa de rendiment general es manté. Unit a això, sembla que la 

implantació de l’avaluació continuada, la implicació personal en l'aprenentatge i les noves directrius 

javascript:%20obrirglossari(22,'Durada%20mitjana%20dels%20estudis')
javascript:%20obrirglossari(46,'Taxa%20d&#39;ocupaci&#243;')
javascript:%20obrirglossari(47,'Taxa%20d&#39;adequaci&#243; de la feina als estudis')
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de l’ensenyament superior s’han girat en contra dels estudiants que van ingressar amb una nota de 

tall més baixa, el rendiment dels quals resulta una mica més baix. Significativament, però, resulta 
evident que els alumnes que van ingressar amb una nota de tall més alta no en resulten afectats, 
cosa que fa que es repeteixen si fa no fa els mateixos indicadors dels cursos anteriors, cosa, a més 

a més, que ens referma en la nostra intenció de no rebaixar els nivells d’exigència que ens han de 
permetre demostrar la qualitat pròpia d’uns veritables estudis universitaris. La vàlua dels nostres 
professors queda palesa en la seva acceptació per part de l'alumnat, la seva superació dels controls 
de qualitat docent d'AQU Catalunya i el reconeixement dels seus trams de recerca, és a dir, en tot el 
que distingeix una universitat d'altres centres educatius. No hi ha hagut més queixes que les 
derivades d’una interpretació excessivament rígida de les normes de matrícula dels estudis per part 
del Rectorat, que impedeixen als nostres alumnes cursar més assignatures de català i del mòdul 

Fonaments II. 
 

Valoració de la sortida  

A primera vista sembla que la nostra valoració general hagi baixat lleugerament, de 4’82 a 4’22 
(valoració, d’altra banda, igualment positiva), però una ullada als indicadors desplegats revela que 
sols una de les assignatures amb més baixa puntuació és de l’estudi de Filologia espanyola (i més 
endavant ja ens referíem a ella); la resta, i que són les responsables d’aquesta baixada de 0’60 
punts, són assignatures d’altres estudis de la Facultat de Lletres. Significativament, la majoria de les 

nostres assignatures es troben entre les més valorades pels alumnes (Gramàtica normativa de 
l’espanyol, Llengua espanyola I, Literatura espanyola I, Gramàtica espanyola II…) i algunes d’elles 
ja figuraven en aquestes posicions el curs passat. És significatiu el cas de Fonaments del llenguatge, 
assignatura que ha passat de tenir un 3’61 a un 4’10 de valoració. Com a nota negativa, és cert que 
algunes assignatures noves no han estat tan valorades com era de preveure (Gramàtica espanyola 
III) però cap d’elles es troba per sota del 2’60, que ja seria un aprovat folgat. En consonància amb 
la part més positiva d’aquests indicadors, sembla que els professors de l’estudi també han assimilat 

força bé els nous mètodes (vegi’s la pestanya Campus Virtual, per exemple) i els nous plans 
d’avaluació. 
La expressió escrita, la formació teòrica, les habilitats en documentació i el pensament crític, 

fonamentals per la seva formació com professionals de la llengua i la literatura espanyola, apareixen 
com les eines de formació més valorades pels nostres estudiants, mentre que habilitats com 
informàtica i lideratge (que, d'alguna manera, queden fora dels objectius bàsics d'uns estudis 
d’humanitats) queden molt pitjor. Menció especial mereix l'apartat dedicat als idiomes. Per obtenir 

el grau, els alumnes han d'assolir un determinat nivell de llengua moderna. Però la universitat no 
pot oferir aquesta formació dins els respectius graus. És aquesta qüestió la que, en realitat, s'està 
valorant tant baix. 
 

Propostes de millora  

Com en el cursos anteriors, s’hauria de deixar ben clar quines tasques de millora corresponen als 
professors de l’estudi i quines depenen més aviat del conjunt de la Facultat de Lletres i/o altres 

organismes de la UdG. Ens podem considerar responsables de solucionar les primeres però no les 
segones, que necessiten del recolzament i la col•laboració d’altres organismes. 

Entre els objectius que depenen exclusivament dels nostres professors s’ha de prioritzar la 
efectivitat de la nostra docència, amb l’objectiu de recuperar posicions, com es va fer amb la 
assignatura Fonaments del llenguatge. Enguany, a més a més, començarem a tenir les nostres 
primeres pràctiques externes, a l'Institut d’Estudis Catalans i la Real Academia Española, sempre 
dins una de les nostres assignatures optatives. I també desenvoluparem els primers Treballs de fi 

de Grau. També hem previst modificar mínimament les memòries, fonamentalment la distribució de 
les assignatures de tercer i quart i l’estructura de les assignatures optatives. Pel que toca a la 
distribució, potser seria bona idea traslladar les tres assignatures específiques de quart a tercer, i 
deixar tot el quart curs per les assignatures optatives. Tanmateix, es podria considerar l’opció de 
convertir els tres seminaris optatius de 12 crèdits en sis assignatures de 6 crèdits. Però fins que la 
primera promoció no s’hagi titulat i fins no saber si en el futur els graus seran de 3 o 4 anys, no 

podrem concretar res en aquest sentit. També resta per desencallar un problema merament 
administratiu que permetria als nostres alumnes cursar més assignatures de català. Seria desitjable 
que aquesta darrera situació, de la que nosaltres no som pas responsables, es pugués solucionar al 
llarg del curs present. 

 



12 

 

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. 


