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Indicadors 

 
1) Entrada 
 

Indicador  2008-09  2009-10  2010-11  

Nombre d'estudiants matriculats  89  178  256  

Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés  89  94  85  

Nombre de places ofertes de nou accés  80  80  80  
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Ràtio demanda de places/oferta  29,69  36,61  40,59  

Ràtio de demanda de places en 1a opció/oferta  2,48  3,83  3,33  

% Estudiants de nou ingrés matriculats en 
primera preferència  

43,82  52,13  67,06  

% Estudiants matriculats de nou ingrés segons tipus d’accés  

Alumnes altres estudis provinents de FP2, 
assimilats i CFGS  

3,37  4,26  3,53  

Alumnes altres estudis provinents de PAU o 
assimilats  

7,87  4,26  5,88  

BAT + PAU i equivalents  82,02  82,98  76,47  

Diplomats, Llicenciats universitaris o 
assimilats  

1,12  2,13  4,71  

Proves de més grans de 25 anys  1,12  1,06  3,53  

Titulats FP2, assimilats i CFGS  4,49  5,32  5,88  

Nota de tall PAAU  8,14  8,36  11,61  

Nota de tall FP  8  8,68  11,61  

Nota de tall M25  5  6,42  6,69  

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

[15,30)  1,12  -  -  

[30,45)  2,25  -  1,18  

[45,55)  -  -  4,71  

>55  96,63  100  94,12  

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

[5,6)  1,25  1,27  0,9  
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[6,7)  -  0,63  0,45  

[7,10]  98,75  98,1  98,65  

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

[7,10]  100  100  100  

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

[6,7)  -  50  66,67  

[7,10]  100  50  33,33  

 

Indicador  2008-09  2009-10  2010-11  

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

Batxillerat o FP 2n grau  -  24,47  21,18  

Diplomat o Enginyer Tècnic  -  19,15  10,59  

Dr., Llicenciat, Enginyer o Arquitecte  -  28,72  37,65  

EGB o FP 1r grau  -  6,38  18,82  

estudis primaris  -  12,77  2,35  

sense estudis  -  1,06  1,18  

Altres/ns/nc  100  7,45  8,24  

% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència  

Andalusia  2,25  5,32  3,53  

Aragó  -  1,06  -  

Canàries  2,25  3,19  3,53  

Castella - la Manxa  1,12  2,13  -  
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Castella i Lleó  2,25  1,06  -  

Catalunya  64,04  52,13  75,29  

Comunitat de Madrid  1,12  2,13  -  

Extremadura  1,12  -  -  

Fora d'Espanya  4,49  13,83  2,35  

Galícia  2,25  3,19  1,18  

Illes Balears  2,25  3,19  5,88  

La Rioja  1,12  1,06  -  

País Basc  2,25  2,13  2,35  

País Valencià  8,99  4,26  2,35  

Principat d'Astúries  3,37  1,06  -  

Regió de Múrcia  1,12  4,26  3,53  

% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència  

Alt Empordà  4,49  4,26  9,41  

Anoia  1,12  -  -  

Bages  1,12  -  1,18  

Baix Camp  1,12  -  -  

Baix Empordà  6,74  4,26  8,24  

Baix Llobregat  1,12  1,06  2,35  

Barcelonès  10,11  6,38  2,35  

Cerdanya  -  2,13  -  

Fora de Catalunya  35,96  47,87  24,71  
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Garrotxa  1,12  2,13  5,88  

Gironès  10,11  14,89  21,18  

Maresme  5,62  4,26  3,53  

Osona  3,37  1,06  3,53  

Pla de l’Estany  4,49  2,13  5,88  

Selva  3,37  5,32  3,53  

Tarragonès  1,12  -  -  

Vallès Occidental  4,49  1,06  2,35  

Vallès Oriental  4,49  3,19  5,88  

Fora de Catalunya  35,96  47,87  24,71  

 

2) Desenvolupament 
 
Professorat 

 

Indicador  2008-09  2009-10  2010-11  

% Hores de docència impartida per 

doctors  
92,8  66,29  64,31  

% Crèdits realitzats per categoria docent  

Catedràtic  11  5,42  2,7  

Lectors  10,2  6,41  12,92  

Titulars i agregats  48  22,77  16,55  

Altres  30,8  65,4  67,83  

 

 

Mètodes docents 
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Indicador  2008-09  2009-10  2010-11  

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

Gran Grup  61,6  11,74  4,72  

Grup mitjà  21,6  8,09  -  

Grup petit  16,8  80,18  95,28  

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

Aprenentatge basat en problemes  -  -  70,38  

Gran grup  61,6  11,74  -  

Grup mitjà  21,6  8,09  -  

Grup petit  16,8  80,18  -  

Pràctiques altres  -  -  5,04  

Pràctiques d'aula informàtica  -  -  2,05  

Pràctiques de laboratori  -  -  17,81  

Teoria  -  -  4,72  

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

Gran Grup  70  14,8  20,68  

Grup mitjà  19,09  19,09  -  

Grup petit  10,91  66,11  79,32  

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

Aprenentatge basat en problemes  -  -  52,16  

Gran grup  70  14,8  -  

Grup mitjà  19,09  19,09  -  
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Grup petit  10,91  66,11  -  

Pràctiques altres  -  -  5,81  

Pràctiques d'aula informàtica  -  -  1,89  

Pràctiques de laboratori  -  -  19,46  

Teoria  -  -  20,68  

Promig d'estudiants per tipus de grup  

Gran Grup  21,88  24,06  71,75  

Grup mitjà  19,16  44,5  -  

Grup petit  13,66  15,14  8,32  

 

 

Campus virtual 

 

Indicador  2008-09  2009-10  2010-11  

Promig d'accesos al campus virtual per estudiant  -  -  -  

 

 

Pràctiques i mobilitat 

 

Indicador  2008-09  2009-10  2010-11  

% Estudiants titulats amb pràctiques externes 

superades  
-  -  -  

% Estudiants propis que participen en programes de 
mobilitat  

0  0  0  

 

 

3) Sortida 

 
Satisfacció 

 

Indicador  2008-09  2009-10  2010-11  

javascript:%20obrirglossari(40,'Promig%20d&#39;estudiants per tipus de grup')
javascript:%20obrirglossari(52,'Promig%20d&#39;accesos al campus virtual per estudiant')
javascript:%20obrirglossari(53,'%25%20Estudiants%20titulats%20amb%20pr&#224;ctiques externes superades')
javascript:%20obrirglossari(53,'%25%20Estudiants%20titulats%20amb%20pr&#224;ctiques externes superades')
javascript:%20obrirglossari(54,'%25%20Estudiants%20propis%20que%20participen%20en%20programes%20de%20mobilitat')
javascript:%20obrirglossari(54,'%25%20Estudiants%20propis%20que%20participen%20en%20programes%20de%20mobilitat')
https://aserv.udg.edu/DSTITULACIONS/Taulell/Index/GRAU00000001#5


Satisfacció dels estudiants amb el programa 
formatiu  

4,32  4,16  4,14  

Satisfacció dels titulats amb la formació rebuda  
 

Satisfacció del professorat amb el programa 
formatiu  

-  -  -  

Taxa d’intenció de repetir estudis  -  -  -  

Taxa d'intenció de repetir universitat  -  -  -  

 

 

Resultats acadèmics 

 

Indicador  2008-09  2009-10  2010-11  

Nombre de titulats  0  0  0  

Taxa de rendiment a primer curs  0,89  0,9  0,96  

Taxa de rendiment  0,89  0,92  0,95  

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

[5,6)  0  -  -  

[6,7)  -  1  -  

[7,10]  0,93  0,9  0,99  

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

[7,10]  0,76  0,89  1  

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

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

[7,10]  0,27  -  0,45  

Taxa de rendiment desagregada per nota d’accés [PAAU]  
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[5,6)  0  0,5  0,7  

[6,7)  -  1  1  

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

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

[7,10]  0,76  0,9  0,94  

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

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

[7,10]  0,27  0  0,45  

Taxa d’abandonament a primer curs  -  -  0,11  

Taxa d’abandonament  -  -  0,11  

Taxa de graduació en t  -  -  -  

Taxa de graduació en t+1  -  -  -  

Taxa d’eficiència  -  -  -  

Durada mitjana dels estudis  -  -  -  

 

 

Inserció 
 

Indicador  2008-09  2009-10  2010-11  

Taxa d'ocupació  -  -  -  

Taxa d'adequació de la feina als estudis  
 

 
 
 

Valoracions 
 
  
Valoració de l'entrada  
La demanda dels estudis de Medicina continua essent molt elevada, com ho indica la ràtio de 
demanda de places/oferta, que ha anat augmentant cada any. Tot i aquest augment, cal dir que 
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respecte al curs 2009-2010 hi ha hagut un lleuger descens de la demanda de places en primera 

opció. No obstant, la Facultat continua participant en dues jornades de portes obertes i disposa 
d’informació divulgativa específica sobre els estudis, per assegurar que els alumnes puguin triar 
amb coneixements suficients.  

Comentar també que respecte a la proposta de millora del curs anterior: “realitzar nous materials, 
atès que el recent canvi en el programa docent implica actualitzar el material”, aquesta s’ha assolit 
mitjançant l’elaboració de nous fulletons amb la modificació del Pla d’Estudis aprovat per l’AQU. 
 
Valoració de l'estada  
Tal com es va fer esment en l’informe del curs anterior, cal tenir present que els estudis de 
medicina a la UdG es van iniciar el curs 2008-2009 i que, per tant, cada any hi ha un curs més que 

s’afegeix, la qual cosa indica augmentar anualment els denominadors (el nombre d’estudiants, el 
nombre de professors) dels indicadors i és per aquesta raó que en alguns casos canvien tant d’un 
any a l’altre. 
Per a iniciar el primer curs, amb un predomini de matèries bàsiques es va comptar bàsicament 

amb professionals propis d’altres estudis de la UdG (fonamentalment Biologia) i amb professors 
(titulars i lectors) vinguts d’altres Facultats de Medicina. A partir del segon any es va fer una 

incorporació molt important de Professors associats mèdics, que justifiquen el canvi sobtat d’un 
any a altre. Aquesta incorporació de Professors associats mèdics ha continuat el tercer any i també 
la incorporació d’algun nou Lector. El Professor associat mèdic és un professional clínic, 
ordinàriament vinculat a la pràctica clínica i que desenvolupa una tasca de professor fins a un 
màxim de 9 crèdits any. És fonamental per als estudis de medicina que els professors tinguin 
aquesta vinculació amb la realitat sanitària. Aquesta figura és la que fa que el curs 2010-2011 hagi 
augmentat lleugerament el % de crèdits a la categoria “altres”. D’altra banda, s’ha doblat el 

percentatge dels crèdits de lectors fruit de les noves incorporacions a l’inici d’aquest curs. Així 
doncs, tot això ha fet disminuir la resta de categories, per l’efecte dilucional de l’augment dels 
“altres”. 
 
Sobre la mida dels grups, val a dir que medicina va ser un dels primers graus que es van 
implementar a la UdG. L’aplicació informàtica que permet la distribució dels alumnes en grups, no 

permetia assignar a grups petits el nombre de 10 alumnes. Això provoca que a nivell informàtic 

s’assignaven els grups petits a grups de màxim 16 alumnes i no de 10, com realitzem a la 
pràctica. Aquest problema ha estat resolt, augmentant de manera molt important el nombre de 
grups petits o de grups d’ABP, i reflectint millor la realitat.  
 
Valoració de la sortida  
Sobre la satisfacció, només disposem de dades dels estudiants, atès que encara no hi ha hagut 

cap titulat, actualment hi ha implantats el primer, segon i tercer curs. Val a dir que aquestes 
dades, tot i ser satisfactòries aquests tres primers anys d’implantació dels estudis (4,32, 4,16 i 
4,14 sobre 5, respectivament), hem de tenir en compte que l’indicador ha disminuït lleugerament 
cada curs. 
 
La taxa de rendiment acadèmic és adient. Cal tenir en compte que en haver-hi una gran demanda, 
el nivell dels alumnes és molt alt i, d’altra banda, la metodologia docent, desenvolupada molt 

majoritàriament en grups petits (n=10) afavoreix aquesta alta taxa de rendiment. Que s’ha 

mantingut estable els tres anys. 
 
No disposem de dades d’inserció laboral per no haver arribat encara al final dels estudis.  
 
Propostes de millora  
1. Fer accions per tornar a augmentar la ràtio de demanda de places en 1a opció/oferta. 

2. Fer accions per iniciar la participació dels estudiants en programes de mobilitat.  
 
Cap d’aquestes mesures necessita canvis a la memòria. 
 
Composició CQU i aprovació  
Degà de Medicina UdG: Ramon Brugada 

Director de la Unitat d'Educació Mèdica (UEM) de la Facultat de Medicina: Pascual Solanas 
Cap Sec. Acadèmica: Carme Amer 
Cap del GPA: Mireia Agustí 

Coordinador de formació ABP: Luis Branda 
Cap Dept. Ciències Mèdiques: Dolors Capellà 
Coordinadora Unitat d'Educació Mèdica (UEM): Mònica Soler 



President Acadèmia Ciències Mèdiques: Gabriel Coll de Tuero 

Representant estudiants: Pau Vilardell 
 
S'ha aprovat en data 24 de febrer del 2012. 

 
 
 

 


