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Indicadors  

 

1) Entrada 

 

 

Accés i matrícula 
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Indicador  
2008-

09  
2009-

10  
2010-

11  
2011-

12  
2012-

13  
Valor 
Ref.  

Nombre d'estudiants 
matriculats  

89  178  256  389  456  - 

Nombre d'estudiants 
matriculats de nou ingrés  

89  94  85  145  83  - 

Mitjana de crèdits 
matriculats per estudiant  

54,1  57,14  58,08  58,56  60,95  - 

Nombre de places ofertes 
de nou accés  

80  80  80  80  80  - 

Ràtio demanda de 
places/oferta  

29,69  36,61  40,59  39,6  42  - 

Ràtio de demanda de 
places en 1a opció/oferta  

2,48  3,83  3,33  2,14  4,16  - 

% Estudiants de nou 
ingrés matriculats en 

primera preferència  

43,82  52,13  67,06  24,14  51,81  - 

% Estudiants matriculats de nou ingrés segons tipus d’accés  

Alumnes altres 
estudis provinents 
de FP2, assimilats i 
CFGS  

3,37  4,26  3,53  1,38  1,2  - 

Alumnes altres 
estudis provinents 
de PAU o assimilats  

7,87  4,26  5,88  15,86  16,87  - 

BAT + PAU i 
equivalents  

82,02  82,98  76,47  71,03  71,08  - 

Diplomats, 
Llicenciats 
universitaris o 
assimilats  

1,12  2,13  4,71  5,52  2,41  - 

Proves de més grans 
de 25 anys  

1,12  1,06  3,53  2,76  3,61  - 

Titulats FP2, 

assimilats i CFGS  
4,49  5,32  5,88  3,45  4,82  - 
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Nota de tall PAAU 8,14  8,36  11,61  11,62  11,94  - 

Nota de tall FP 8  8,68  11,61  11,62  11,94  - 

Nota de tall M25 5  6,42  6,69  6,94  6,31  - 

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

[15,30)  1,12  -  -  -  2,41  - 

[30,45)  2,25  -  1,18  3,45  1,2  - 

[45,55)  -  -  4,71  4,83  2,41  - 

>55  96,63  100  94,12  91,72  93,98  - 

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

[5,6)  1,25  1,27  0,9  0,29  0,25  - 

[6,7)  -  0,63  0,45  0,29  0,49  - 

[7,10]  98,75  98,1  98,65  99,42  99,26  - 

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

[7,10]  100  100  100  100  100  - 

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

[5,6)  -  -  -  16,67  14,29  - 

[6,7)  -  50  66,67  66,67  57,14  - 

[7,10]  100  50  33,33  16,67  28,57  - 

 

Característiques dels alumnes 

 

Indicador  
2008-

09  
2009-

10  
2010-

11  
2011-

12  
2012-

13  
Valor 
Ref.  
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% Estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim d’estudis dels pares  

Batxillerat o FP 2n 
grau  

-  24,47  21,18  19,31  15,66  - 

Diplomat o 
Enginyer Tècnic  

-  19,15  10,59  18,62  14,46  - 

Dr., Llicenciat, 
Enginyer o 
Arquitecte  

-  28,72  37,65  45,52  36,14  - 

EGB o FP 1r grau  -  6,38  18,82  6,9  16,87  - 

estudis primaris  -  12,77  2,35  8,97  8,43  - 

sense estudis  -  1,06  1,18  -  2,41  - 

Altres/ns/nc  100  7,45  8,24  0,69  6,02  - 

% Estudiants de nou ingrés segons CCAA de procedència  

Andalusia  2,25  5,32  3,53  8,28  10,84  - 

Aragó  -  1,06  -  2,76  1,2  - 

Canàries  2,25  3,19  3,53  3,45  1,2  - 

Cantàbria  -  -  -  1,38  -  - 

Castella - la Manxa  1,12  2,13  -  2,76  3,61  - 

Castella i Lleó  2,25  1,06  -  1,38  3,61  - 

Catalunya  64,04  52,13  75,29  40,69  50,6  - 

Comunitat de 
Madrid  

1,12  2,13  -  1,38  2,41  - 

Extremadura  1,12  -  -  2,07  3,61  - 

Fora d'Espanya  4,49  13,83  2,35  2,76  3,61  - 

Galícia  2,25  3,19  1,18  6,21  4,82  - 
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Illes Balears  2,25  3,19  5,88  4,14  1,2  - 

La Rioja  1,12  1,06  -  1,38  -  - 

País Basc  2,25  2,13  2,35  2,76  6,02  - 

País Valencià  8,99  4,26  2,35  13,1  4,82  - 

Principat d'Astúries  3,37  1,06  -  0,69  -  - 

Regió de Múrcia  1,12  4,26  3,53  4,83  2,41  - 

% Estudiants de nou ingrés segons comarca de procedència  

Alt Empordà  4,49  4,26  9,41  1,38  8,43  - 

Anoia  1,12  -  -  -  -  - 

Bages  1,12  -  1,18  0,69  -  - 

Baix Camp  1,12  -  -  0,69  -  - 

Baix Empordà  6,74  4,26  8,24  4,83  7,23  - 

Baix Llobregat  1,12  1,06  2,35  1,38  -  - 

Barcelonès  10,11  6,38  2,35  4,83  3,61  - 

Berguedà  -  -  -  -  2,41  - 

Cerdanya  -  2,13  -  -  -  - 

Fora de Catalunya  35,96  47,87  24,71  59,31  49,4  - 

Garraf  -  -  -  -  1,2  - 

Garrotxa  1,12  2,13  5,88  0,69  2,41  - 

Gironès  10,11  14,89  21,18  11,03  13,25  - 

Maresme  5,62  4,26  3,53  2,76  -  - 

Osona  3,37  1,06  3,53  4,83  -  - 
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Pla de l’Estany  4,49  2,13  5,88  1,38  2,41  - 

Ripollès  -  -  -  0,69  -  - 

Selva  3,37  5,32  3,53  2,07  6,02  - 

Tarragonès  1,12  -  -  0,69  -  - 

Vallès Occidental  4,49  1,06  2,35  1,38  2,41  - 

Vallès Oriental  4,49  3,19  5,88  1,38  1,2  - 

 

 

 

2) Desenvolupament 

Professorat 

 

Indicador  
2008-

09  
2009-

10  
2010-

11  
2011-

12  
2012-

13  
Valor 
Ref.  

% Hores de docència 

impartida per doctors  

92,8  66,29  64,31  55,09  52,18  - 

% Crèdits realitzats per categoria docent  

Catedràtic  11  5,42  2,7  2,17  1,48  - 

Lectors  10,2  6,41  12,92  9,49  13  - 

Titulars i agregats  48  22,77  16,55  11,62  10,2  - 

Altres  30,8  65,4  67,83  76,72  75,32  - 

 

Mètodes docents 

Indicador  2008-09  
2009-

10  
2010-

11  
2011-

12  
2012-13  

Valor 
Ref.  

% Hores de cada tipus de grup amb que es desplega el pla docent  
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Gran Grup  61,6  11,74  4,72  6,69  6,11  - 

Grup mitjà  21,6  8,09  -  0,59  7,11  - 

Grup petit  16,8  80,18  95,28  92,72  86,78  - 

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

Aprenentatge basat 
en problemes  

-  -  70,38  69,8  57,96  - 

Gran grup  61,6  11,74  -  -  -  - 

Grup mitjà  21,6  8,09  -  -  -  - 

Grup petit  16,8  80,18  -  -  -  - 

Pràctiques altres  -  -  5,04  4,74  2,13  - 

Pràctiques clíniques  -  -  -  7,58  19,41  - 

Pràctiques d'aula  -  -  -  0,59  7,11  - 

Pràctiques d'aula 
informàtica  

-  -  2,05  0,67  0,34  - 

Pràctiques de 

laboratori  
-  -  17,81  9,38  6,95  - 

Pràctiques 
integrades teoria  

-  -  -  0,55  -  - 

Teoria  -  -  4,72  6,69  6,11  - 

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

Gran Grup  70  14,8  20,68  27,42  29,22  - 

Grup mitjà  19,09  19,09  -  1,83  10,4  - 

Grup petit  10,91  66,11  79,32  70,75  60,38  - 

% Hores de cada tipus d'activitat que rep l'estudiant  
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Aprenentatge basat 
en problemes  

-  -  52,16  36,81  34,74  - 

Gran grup  70  14,8  -  -  -  - 

Grup mitjà  19,09  19,09  -  -  -  - 

Grup petit  10,91  66,11  -  -  -  - 

Pràctiques altres  -  -  5,81  10,36  4,63  - 

Pràctiques clíniques  -  -  -  11,15  12,66  - 

Pràctiques d'aula  -  -  -  1,83  10,4  - 

Pràctiques d'aula 
informàtica  

-  -  1,89  1,92  0,49  - 

Pràctiques de 
laboratori  

-  -  19,46  9,15  7,86  - 

Pràctiques 
integrades teoria  

-  -  -  1,35  -  - 

Teoria  -  -  20,68  27,42  29,22  - 

Mitjana d'estudiants per tipus de grup  

Gran Grup  21,88 24,06 71,75 66,88 68,37 - 

Grup mitjà  19,16 44,5 -  63,67 20,67 - 

Grup petit  13,66 15,14 8,32 6,91 6,41 - 

Rati d'estudiants per 
professor  

-  -  -  7,93  7,72  - 

Campus virtual 

Indicador  
2008-

09  
2009-

10  
2010-

11  
2011-

12  
2012-

13  
Valor 
Ref.  

Mitjana d'accessos al 
campus virtual per 

estudiant  

-  -  -  101,31  78,8  - 
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Pràctiques i mobilitat 

Indicador  
2008-

09  
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  0  0  0  0  - 

 

 

3) Sortida 

Satisfacció 

Indicador  
2008-

09  
2009-

10  
2010-

11  
2011-

12  
2012-

13  
Valor 
Ref.  

Satisfacció dels 

estudiants amb el 
programa formatiu  

4,32  4,16  4,14  4,38  4,29  - 

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  
2011-

12  
2012-

13  
Valor 
Ref.  

Nombre de titulats  0  0  0  0  0  - 
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Taxa de rendiment a 
primer curs  

0,89 0,9 0,96 0,92 0,89 - 

Taxa de rendiment  0,89 0,92 0,95 0,94 0,95 - 

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

[5,6)  0  -  -  -  -  - 

[6,7)  -  1  -  -  1  - 

[7,10]  0,93  0,9  0,99  0,94  0,92  - 

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

[7,10]  0,76  0,89  1  0,94  0,83  - 

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

[5,6)  -  -  -  0,55  -  - 

[6,7)  -  0,73  0,77  0  0,55  - 

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

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

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

[6,7)  -  1  1  0,71  0,96  - 

[7,10]  0,93  0,94  0,96  0,95  0,96  - 

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

[7,10]  0,76  0,9  0,94  0,94  0,96  - 

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

[5,6)  -  -  -  0,55  1  - 

[6,7)  -  0,73  0,77  0,55  0,78  - 
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[7,10]  0,27  0  0,45  0  0,45  - 

Taxa d’abandonament 
a primer curs  

-  -  0,11  0,05  0,05  - 

Taxa d’abandonament  -  -  0,11  0,04  0,05  - 

Taxa de graduació en t  -  -  -  -  -  - 

Taxa de graduació en 
t+1  

-  -  -  -  -  - 

Taxa d’eficiència -  -  -  -  -  - 

Durada mitjana dels 

estudis  

-  -  -  -  -  - 

 

 
Inserció laboral 

 

Indicador  
2008-

09  
2009-

10  
2010-

11  
2011-

12  
2012-

13  
Valor 
Ref.  

Taxa 
d'ocupació  

-  -  -  -  -  - 

Taxa d'adequació de la feina als estudis  

 
 
 
 

Valoracions 

 

Valoració de l'entrada  

La facultat de Medicina està acabant la seva fase de desplegament i enguany, curs 2013-2014, 
s’ha iniciat el 6è i darrer curs. 

El nombre de matriculats va augmentar degut a que es va iniciar un nou curs en el grau amb 83 
nous alumnes matriculats de primer curs. La demanda dels estudis de Medicina és molt elevada i 
en el curs 2012-2013 és quan es van obtenir la ràtio demanda de places/oferta i la ràtio de 
demanda de places en 1a opció/oferta més altes dels darrers anys (42 i 4,16 respectivament) 
revertint-se la tendència a la lleu disminució dels darrers anys. 

Cal destacar que els alumnes que accedeixen als estudis de Medicina ho van fer amb la nota 
d’accés més elevada dels darrers anys (11,94) i són estudiants amb unes notes extremadament 
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altes en les proves de PAAU. Pràcticament la totalitat dels nous alumnes es matriculen dels 55 
crèdits del primer curs. 

El 50,6% dels alumnes de la Facultat de Medicina venen de Catalunya i un 3,61% de fora de 
l’estat espanyol. El 39,75% dels alumnes van venir de la província de Girona (pràcticament el 79% 
dels catalans) essent aquest un percentatge més elevat que els darrers anys. Seria possible 
trobar, entre d’altres, tres raons per aquest fet: la metodologia docent pròpia de la nostra facultat 

i diferent de la resta de facultats de medicina del país que pot atraure més estudiants, el major 
coneixement de la nostra facultat en el territori gironí degut als cursos que ja s’han cursat i a les 
campanyes que s’han realitzat anualment de promoció i de donar a conèixer la nostra facultat de 
medicina (participació en les Jornades de Portes Obertes i en el Projecte ITINERA organitzats per 
la UdG, ambdós projectes per donar a conèixer diferents facultats de la UdG a estudiants de 
batxillerat, i distribució de material informatiu de la facultat de medicina), i possiblement la 
influència de la situació econòmica del país i de les famílies que fan que els alumnes prioritzin 

cursar un grau en una universitat propera al domicili familiar per reduir despeses de desplaçament 
i allotjament. 

 
Valoració de l'estada  

La facultat de Medicina està encara en fase de desplegament. Els estudis de Medicina a la UdG es 

van iniciar el curs 2008-2009 i cada any hi ha un curs més que s’implanta (enguany el 6è curs). 
Això fa que tant el nombre d’estudiants com el de professors augmenti anualment i provoca les 
variacions en alguns indicadors. 

El primer curs es va iniciar comptant bàsicament amb docents propis d’altres estudis de la UdG 
(fonamentalment de la Facultat de Ciències) i amb professors (titulars i lectors) vinguts d’altres 
Facultats de Medicina. A partir del segon any es van anar nomenant professors titulars i lectors 
juntament amb la incorporació progressiva de professors associats mèdics (tots ells membres del 

Departament de Ciències Mèdiques), que van justificar el canvi sobtat entre el percentatge de 

professors catedràtic + lectors + titulars i agregats envers el percentatge de professors “altres” 
que inclouen els professors associats mèdics i que s’ha anat incrementant progressivament 
mostrant una estabilització en el curs 2012-2013. 

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. Es considera 
fonamental per als estudis de Medicina que els professors tinguin aquesta vinculació amb la 
realitat sanitària. 

El percentatge d’hores de docència impartida per doctors és superior al 50%. Tot i això, el 
percentatge va disminuir respecte als anys anteriors, degut a la incorporació de professors 
associats mèdics a mesura que s’inicien nous cursos acadèmics d’acord amb el desplegament del 
grau. Varis d’aquests professor associats estan en el procés d’obtenir el doctorat. Tant el 

Departament de Ciències Mèdiques, com les institucions sanitàries que participen en els estudis de 

Medicina (principalment Institut Català de la Salut i Institut d’Assistència Sanitària), com l’Institut 
d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) que és el centre de recerca biomèdica de la província, 
estan realitzant i promovent proactivament mesures per estimular i facilitar la realització i 
finalització dels estudis de doctorat dels professors associats mèdics (sessions informatives, 
sessions formatives, assessorament i suport metodològic, permetre la recerca clínica dins l’horari 
laboral). 

Sobre els resultats acadèmics, cal esmentar que la taxa de rendiment es manté en xifres 
d’excel·lència (>95% el curs 2012-2013) ja en els primers cursos i la taxa d’abandonament es 

manté molt baixa (5% el curs 2012-2013). Cal tenir en compte que els estudiants que realitzen els 
estudis de medicina hi han accedit amb una nota d’accés molt alta i que la metodologia docent 
utilitzada, desenvolupada molt majoritàriament en grups petits (n=10), afavoreixen aquesta alta 
taxa de rendiment que s’ha mantingut estable durant els anys de desplegament del grau de 
Medicina. La naturalesa pròpia de la metodologia docent de la nostra facultat afavoreix aquests 

resultats, ja que la mateixa requereix una participació activa per part de l’alumne i que aquest 
tingui una avaluació continuada. 



L’índex de satisfacció recollit dels estudiants amb el programa formatiu es manté molt elevat 

(4,29/5), seguint la línia dels nostres estudis de Medicina. S’analitzaran els resultats més baixos 
per identificar-ne els possibles motius i valorar quines accions de millora es podrien realitzar. Tot i 
això, cal dir que s’ha detectat que només contesten l’avaluació oficial de la UdG un percentatge 

molt baix d’estudiants, problema que probablement sigui general de les universitats catalanes). 
S’està estudiant de quina manera i quines mesures es podrien aplicar per tal d’incrementar aquest 
percentatge de participació. 

La mitjana d’accessos al campus virtual per part de l’estudiant va disminuir respecte a l’any 
anterior sense tenir una clara explicació sobre aquest resultat. Caldrà analitzar-ne el motiu i 
inclourem aquest punt més endavant en realitzar accions de millora que tinguin un objectiu 
educacional. Des de la Facultat de Medicina, la Coordinació d’Estudis i la Coordinació de cada 
assignatura s’estimula i es promou que tant els professors com els alumnes utilitzin el campus 
virtual com una eina de comunicació entre ells. 

Durant el curs 2012-2013 s’han realitzat 37 programes de Cooperació Educativa per facilitar la 
realització de pràctiques no curriculars per estudiants de la nostra facultat que són 

complementàries a la seva formació reglada. Aquests programes s’han realitzat en 24 institucions 
sanitàries diferents d’àmbit local, provincial, de Catalunya, Espanya i també en països estrangers 
(4 institucions diferents). Creiem que l’experiència fou molt positiva tant pels estudiants, com per 
les institucions sanitàries receptores com per la nostra pròpia facultat. 

La metodologia dels estudis de Medicina està basada en el mètode d’Aprenentatge Basat en 
Problemes que es realitza en grup petit (10 alumnes) i que està complementada amb activitats de 
grup mitjà (seminaris, tallers) i grup gran (magistrals). Per aquest motiu el percentatge d’hores en 
grup petit és tan elevat al llargs dels diferents anys. El curs 2012-2013 va disminuir lleugerament 
el percentatge de dedicació a grup petit, degut bàsicament a la reducció de crèdits assignat a 
Medicina que va fer que s’haguessin de fer més activitat en grup mitjà. 

A més, d’acord amb el pla docent establert es realitzen activitats pràctiques tant a nivell de 

laboratori i d’aula informàtica com pràctiques clíniques en les diferents institucions sanitàries que 
participen en els estudis de Medicina (Hospital Universitari Dr.Josep Trueta, Hospital Parc Martí i 
Julià, Centres Assistència Primària ICS i d’altres). 

 
Valoració de la sortida  

El curs 2012-2013 no es disposa de dades d’inserció laboral per no haver arribat encara al final 
dels estudis.  

 
Propostes de millora  

Referent a les propostes de millora que es van proposar el curs anterior, cal comentar: 

1. Es van fer accions per augmentar la ràtio de demanda de places en 1a opció/oferta 

(participació en Jornades de Portes Obertes de la UdG, Programa ITINERA i promoció dels 
estudis de Medicina de la UdG en el territori i específicament a la província de Girona.  

1. La ràtio de demanda de places en 1a opció/oferta va passar de 2,14 en el curs 
2011-2012 a 4,16 en el curs 2012-2013 

2. El percentatge d’estudiants provinents de la província de Girona van augmentar del 
22,07% en el curs 2011-2012 a 39,75% en el curs 2012-2013 

1. Es va augmentar el nombre d’estudiants i el nombre de convenis de Cooperació Educativa 
amb institucions per la realització de pràctiques. S’han mantingut els convenis amb altres 
Universitats estrangeres. 

1. Es van prendre accions proactives i es va facilitar als estudiants la realització de les 
enquestes de satisfacció oficials de la UdG però malauradament no es van obtenir els 
resultats desitjats. 



1. Es va promoure des de la Facultat de Medicina i la Coordinació d’Estudis la participació 

activa tant de professors com d’estudiants en el campus virtual però malauradament no es 
van obtenir els resultats desitjats. 

1. Es manté la promoció, estimulació i facilitació per part de tots els organismes implicats 
(Facultat de Medicina, Departament de Ciències Mèdiques, institucions sanitàries del 
territori i Institut d’Investigació Biomèdica de Girona) per a la realització i finalització dels 
estudis de Doctorat dels professors de la Facultat de Medicina. 

1. Es va iniciar el procés per a millorar les fitxes de les assignatures del pla docent per tal 
d’incorporar informació més detallada de cada assignatura. 

L’informe d’avaluació del seguiment de titulació que va emetre el curs anterior l’AQU comenta que 
no es va trobar informació sobre el Pla d’Acció Tutorial del grau en medicina. Cal tenir en compte 

que la metodologia pròpia de la nostra facultat de medicina (basada en aprenentatge basat en 

problemes que es realitza en grups petits) afavoreix justament que es realitzi una avaluació 
continuada molt propera als alumnes per part del tutor que facilita la detecció de possibles 
problemes per part de l’alumne i que es resolen més ràpida i fàcilment. En casos especials en que 
això no és possible resoldre-ho d’aquesta manera, s’aborden el possibles problemes detectats en 
l’alumne d’una forma personalitzada en els que intervenen tant el tutor de l’alumne, el coordinador 

de l’assignatura/mòdul si s’escau, el coordinador d’estudis si s’escau i la Unitat d’Educació Mèdica. 
És cert, no obstant, que aquest procés no queda reflectit en la web de la titulació i serà un 
proposta de millora pels cursos propers. 

Al mateix informe fa referència a la falta d’informació del Treball de Fi de Grau (TFG). En aquest 
sentit actualment hi ha una descripció acurada dels objectius, metodologia, guia i avaluació del 
TFG. El TFG consta per una banda d’una estada en forma de pràctiques clíniques o de laboratori i 
de la realització, en anglès, d’un treball de recerca. En el TFG s’avalua l’activitat realitzada durant 
l’estada, el treball de recerca escrit i la defensa del mateix. 

Propostes de millora 

Objectiu Acció Responsable Termini 
Indicador i 

Mesura 
Prioritat 

Mantenir o 

augmentar 
la ràtio 
demanda de 
places 1a 
opció/oferta 

Participar en Jornades 
de Portes Obertes 

Coord. Estudis 
Febrer 
2014 

Realització (si/no) Alta 

Programa ITINERA Coord. Estudis 

Octubre-
Novembre 
2014 

Març-abril 
2015 

Realització (si/no) Alta 

Programes 

de mobilitat 

Convenis amb 

Universitats 
estrangeres 

Responsable de 

programes 
internacionals 

Desembre 

2015 

Nombre de nous 

convenis (positiu si 
>2) 

Alta 

Convenis amb 
Institucions 
sanitàries/acadèmiques 

Coord. Estudis Juny 2015 
Nombre de nous 
convenis (positiu si 
>3) 

Alta 

Incrementar 
les 
respostes de 
les 
enquestes 

de 
satisfacció 

Informar de la 
importància de les 
enquestes i facilitar als 
estudiants la seva 

realització 

Coord. Estudis 

UEM 

Juny 2015 
Positiu si 
s’incrementa un 
10% 

Alta 

Incrementar 
la utilització 

del campus 

virtual 

Estimular la utilització 
del campus virtual i 

promoure activitats a 

través d’ell 

Coord. Estudis 

Coord. 
Assignatures/Mòduls 

Juny 2015 
Positiu si 
s’incrementa un 

20% 

Alta 

Incrementar Estimular i facilitar la Departament de Juny 2015 Positiu si Alta 



el % d’hores 
de docents 
doctors 

realització de tesis 
doctorals 

Ciències Mèdiques s’incrementa un 
10% 

Millorar les 
fitxes de les 
assignatures 

Ajudar a omplir la 
informació i 
estandarditzar-la 

Coord. Estudis 

Coord. 
Assignatures/Mòduls 

Juny 2015 

Positiu si >50% 
assignatures/mòduls 

milloren les seves 
fitxes 

Mitjana 

Pla acció 
tutorial 

Explicar les 
particularitats d’aquest 
aspecte a la nostra 

facultat 

UEM 

Coord. Estudis 

Juny 2014 
Positiu si consta 
explicat per escrit a 
la web 

Alta 

D'altra banda, per millorar i ampliar l’oferta de les assignatures optatives per als estudiants del 
Grau en Medicina proposem augmentar l’oferta amb les següents assignatures: 

- Una visió teòrica i pràctica per a la recerca biomèdica 

- Determinants socials i estructurals de la salut 

- Medicina en el medi natural 

- Medicina translacional i medicina personalitzada: del laboratori a la capçalera del pacient 

 

 

Cap d’aquestes mesures necessita canvis a la memòria. 

 
Composició CQU i aprovació  

Aquest informe ha estat elaborat pels membres de la Comissió de Qualitat de la Facultat de 
Medicina: 

- Ramon Brugada, degà accidental de la Facultat de Medicina 

- Lluís Ramió, coordinador accidental dels estudis de Medicina 

- Dolors Capellà, professora dels estudis del grau en medicina 

- Luis Branda, responsable de la Unitat d’Educació Mèdica 

- Virginia Sanjuan, representant dels estudiants del grau en medicina 

- Carme Amer, representant del PAS de la Facultat de Medicina 

- Joaquim Barceló, agent extern relacionat professionalment amb el grau en medicina. En aquest 
cas és membre de la junta del Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG) 

- Mireia Agustí, representant del Gabinet de Planificació i Avaluació 

 

 


